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ه بسر حيعر الو حجئ الو ا

يبر تقد

ساس التعليم مرحلة في التالميذ يتلقى  في القواعد من مجموعة ا
 للتعبيرعن العربية أوكتابة التصوص فهم على تساعد واإلعراب العربية اللغة

غراض مختلف  نظر" تكفي  تكاد القواعد هذه تدريس وحصص المقصودة. ا
والتمكن. للتثبيت الفوري التطبيق وضرورة المادة لصعوبة

 للكتاب موازيا واإلعراب( القواعد في )المساعد الكتاب هذا جاء لذا
ول،  نة المؤسسة داخل أو البيت في المقررة الخدصة خارج التلميذ يستعمله ا
مثلة الشروح من المزيد على يشتمل  إلى القاعدة يفصل أنه كما التطبيقية وا

مثلة الالزم التوضيح تقديم مع أجزائها  الفهم لتعميق المبسطة والنماذج با
 الفهم لالستثمارفي القواعد من المطلوب التمكن للتلميذ يتيسر حتى واإلدراك
أوتدخل. أواضطراب أغالط بدون والكتابة

 القواعد كل على واإلعراب( القواعد في )المساعد الكتاب اشتمل وقد
بتدائي القطاع في المقررة أوالنحوية اللغوية  القواعد كبيرمن عدد إضافة مع ا
ساس التعليم بمرحلة التالميذ مساعدة في رغبة اإلعدادي المستوى في المقررة  ا

والتعبير. الفهم قصد ستعمالها العربية اللغة آليات إدراك على
 تجدون التطبيق وضارين اإلعراب من بنماذج كلها القواعد تلك وذيلت

 إعداد في القواعد ترتيب حسب الكتاب من الثاني الجزء في وتصحيحها حلولها
الكتاب.

مثلة أن نشيرإلى  كلها لالعراب المطلوبة أواساذج للشروح المقدمة ا
 حيث من الناشئة لدى وقع أفضل شك و لها سيكون وأمثال أوحكم هادفة جمل
هداف حيث أومن المعنى  أو الخلقية منها سواء والتعليم التربية في المطلوبة ا

جتماعية أوالوطنية. ا
ستاذ طرف من باستعماله الكتاب هذا ولعل  ولو ستعماله أوالدعوة ا

 التبليغ في دوره على له خيرمساعد سيكون البيت فروض في المقررة الحصة خارج
 ونماذج وأمثلة وشروح تفصيل من عليه يشتمل لما المتعلمين تجاه والتثبيت والدعم

 اليومية. حياتهم التالميذفي مفاهيم من وقريبة مبسطة تطبيقية
المرجوة. التربوية لألهداف نخقيقا العام الصالح فيه لما يوفقنا أن نسال والله

الولغة
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,*اإلعراب القواعد شبي اساعد ۶يي

و ه و /٠ؤ والحرف اصل االسم. المفيدة: انجشة

دة دالكلمة قشبم وثي: "فيتاك د

ض وهوكل سم: 1  أوبا>ت )تير( ن١أوحيو )ذنن( C)Cj[ *قيتودد

 أوهثى )سئر( أوذم "لراط( )كان٠أو (طاوة )أوجمد )سجرة(

)ئجئهذ(. "لزتن ن٠ مجرد

سم يتميز : .يكوبه الكبتات ض غيره عن ا
)اذذأةكغًا(. ننت: كوثت ثمت

ً؛ يموت ألعثى(. - )آلتذرة تحو عته أئئرغر ))أل(( د-ذا

 .إعتززتعبثًا أحتد تحويا عله اكداء نر حر إدخانًا

تمذجريذروفالجرويممقذو:جتًاءلىد'قرتجتوءد'.

. اذكقًابتجد إلحيارعنهتحو:١ليمت

'مة' اذكلهة تعيًا ’أن ينعي  شتم-التا.سذيتا نمت أكثن أن ذبة ء

سمًا. مونًا أعألذ-

 - )ذهب تحو: خًاص ٠زمان بي سء حدويثر على قدنًا كلتة ميًا : أنفذن

قدتم-يفنجًا(.

ًةبتات'بي سمًا تجيًاصر يقسر نمن: أته ا

ًثذرقًا القًاءؤزاكًاء ثًاء اتصاتًا- أبدعت(. - )رممت تحو: ا

- ً ًاقه فأسثر ثًاء ائصا .لتتتًا تحو: ا
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.ة |ولي .)ددهبين الذحاطة/ دعتأله،ء١ -

 ولجهدن(. -)ثد|فعن تحو: وير بنون دصتاله١ -

برى تمآ أفلح ىتو:)قت٠قولهدةد٠

دروسي(. هًاأنين وجرئه -قته

.أدره( ٠كي خرجت - أساير -ن اشنبرتحو حرو يأحد قصبه -

تتلو٠لذظبىكلذشإ٠الحذفكتذكل 3  تعمووقثت.زذو

 اإلعراب. ن٠ تحذله آل وهو*بين أوالفنن. اإلمم ع%تايتر

وقغجثالاً"م:

-تيحتصحألختئتكحروفاللجرحوتج-إلى-شلم-ءلى-ءن

. _الألمد_الكائ_ا

 ٣الحر و"دواتثم ؤذن( - ض - أن - )لن شذبر١ 'قًادوات_ ۶شا۶ يختص تا٠ -

ات ر.(.۶)لز- -آلمدا

ذتاإل بين سترلن ت - س ٠ا  -أو - ثم - لحاء١-و١)الو 'لتطف اكحروف٠وا

شمهكام ورونًا قذ(، - أم ..(. أنن. - سى - -نمإ )تن-س-ت-كتفًا "

:اإلعراب في نماذج

يرة۶ تسًا آلبًا

 علىآخره. الغئاهر'ة لعئتتة١ رشه وتألمة مرفوع أول مبتد' آلبًا:

وهو آخره على الغئاهر'ة 'لعئنتة رشه وتألمة مرفوع ۶دا منقد' تتايعه:

6



ج و.ك--جه-

^اإلعراب القواعد فجج المماعد

قه. ضائ٠ جرأ محزن في قى شذ ضمن لهات١ ،حضاذ

 اخرتم؛ نلى الفئاهبرة الفينة رفعه وعالمة مرفوع، اليابي ائنسذإتم خبر :كثيرة

ول. خبرواؤتتا"إتم رفح محن تمشةوفي١ وألجئتة ا

بعًادتميقبهتم لة١رح أحمد فبًا
اثم ا ا ا

الده مضاف
مجرون

مجرور اسم جر حرد
به مفعول

متصوبة مرفوع فاعل ماض فعل

ه ت صدي■،م. د رتلة أخدد Z //كى

وذاشه/ بي |لئلمت "ظح قد

٠ءراب من له حاء٦م آل قفون نلى مبتى دحيق حرف قد:

ضشض|لتح.1٠اذلح-:فتز
اخردتم. نلى مرة الفئ الفينة رئعه وعألمة ۶ مرفو واعبذ الئليينًا:

حرف)جرقيءرالثكون. في:

 مضاف، وهو آخره نلى الظاهبرة ائكنرة جره ون%مة مجرور اسم دراسته:

بذتم. ٠ذضافًا جر محن في مسى ج ضميري ئهاءو١

بلرحم صلة أزورلذ سونًا

.واسيتثيال قسويغر حرف سوف:

 عتىآخبره الظاهرة الفينة رئعه ون%مة مرفوع مضارع فنل أزورلئًا:

محن في منى شذ ضمن واذكافًا "تا، تمر؛ ينتتر ’ضمن ذغاءذ١و
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به. مفعول نصبر

 التح. تنوين نصته وع%مة منصوب، جيه مفعون صلة:

 ل:حرتكجذمرئءلىم.

الةكتذةالمةشآخره. مجووع%جره الر،حمم:نم

-

تاش:’"ءرب -1

احترس! العلس عاير يا -

الةلى؟٠_هلتحبكطالت

منهور. ن١مذث نوحه اتر;ت -
سيمرلمتامسر: ثر اآلسرضمن الخننر شاصر ضع -2

-الصرمذاحر'ج.
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ب1تج4 القواعد في اساعد يدو

به والمفعول الفاعل ، انفعليه انجمله
٩ك

؛ز

 |لتا بي معرفًا ن١ك |ءسو بغعزخ ئىء٠تسل جحتة كزح هي (لغعبذ: آليدمئه
مر أوبي لئئغاز(١ تاهد۴زتحو رتتم١اؤثض أوبي )قرأتنأنقعثن( :تحو ا

 أحرى "حرا: ستزح رك ذقن ذقببى بعر نمت لغذتة١ ثذتة٠اذ تهذن -

 تحو،أو(لفئرنر *بئه لتضائ١أو وفشجرور ر1أواذغ نمششولزبه
ً رمى - 'لسن تغلفًا - بئمتألة قمت - لطم١ وصل زبا  كو في ا

صمألت.ديتًاالف/ذذقارفوف.
ً شتل لألرم دبًا مرفوع سم١ لعاءل١ -  تحو: اذغعإ" قتل 'لذي خلى وتذ

. يق٠التتا وهتل

 ينعظن دأبي جميعًا حب شينل أن إ وجتعًا، وسى مغرد" لذاءزح١ تأبي -

تحو: لمعرد١
طقاد" جاء العلعالن جاء العلعل جاء ا

 نذوشتئو وبي حذة، و تكوذكية أن تن آل تز جتتذ، ح١الغا تأبي آل -

حا:1 أنمل تأبي

.انيًا تجح تحو: )خناير"( معربًا اسمًا

 ٠ السًاعر ين ۵خا :تحو مدصأل ضمير" :بمعنى حتيًا اسمًا

٠ العران انلميئًاتجوين خذا يحممن تحو:إهارو اسم
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عراب دالج القواعد في لهبإهإساهد

بتجاحه. تحتفل الذي تأخر موصولرتحو: اسم

هو. ؤ حصر ت تحو: منعبة ضمير"

 ٠)الكتل( يحد تكتل أن قحب تحو: تعتذر"مؤو

 تحو: لئةى١ بي بغأ١ عتهت وتغرب ت، ؤ٠القاءؤ رئع عألحة ع
 الئتلمون حضر تحو: التابم التثصقر جمع بي والواو القسذان، وصرح

تاع. وممح دل ا  ارحكوك جام غو ادلم لم ايرلم دو

ً.به:  ?٠|لتبذوذي |لغاءزؤ، |لذيوبخبحفذل ب?ءئى ٢اج -الشو
 'شنبًا وخفتًا حد،١و به مفعولر مدح أفئر 4 متعديًا لغعزح١ كان إذا بير،

 جائزة. ائاحح منحت - الذرس المخم شرح تحو:

ً قأبي يه: الشو
الذرس. أحتذ كثب تحو: نكير"

ل%ن. شتأل: نجًا

وتخشى. ب1تهئ قاك1 تحو: حقصال٠ ضجر"

ًئدير تابر٠أ أن أردت تحو: مؤو تتذر"  ٠)التعر( وا

لئ ١ءته وينوب 'ئغشتة به ؛لمثعولزتصب تألتة  ئئذحو٠الستاو١ بي ا
 اسذيًا تحو: م٠الحال الم وجتع سى بي و أخا يًا تحو:

ائتتلس)ذتتتجذ(. لمدير١

٠الذترضاتص تكرت لتابمتحو:١ جمع؛لثولث لكترةبي١و
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القواله في ضاد٠-

:اإلعراب في نماذج

ة1ي اذن|لحودنأ- ص

اضتئرالش.فكنم اذن:

مة مركوع كاعزت النؤذن: آخره. طى الطاهر؛ الثحمه ركعه ذنم
كح٠ م ٠٠/  

وت مة مجرور ١٠اس |لص  ٠ آخره عتى لظاهرة١ لكترة١ جره وع

ىالتذء ؤر الهكايت الر،يند أخد

شنم.يأءبحلتضش

مة مرفوع شذ ءياننم:1الر مثى. ألده 'ألبن ركعه وع

آخره. طى الظاهر؛ التحه نصته وع"مة منصوب، يه مفعون الناسة:

 اذكتر؛اشاذر؛طىض. جره وطئ مجرور لز فنيى:

وبا٠ص لوبًا لظذذ١ أتشحًا

 وهي ننتحرنمة، دالتائ٠ القصًابه لثذون،١ طى مبنى ماهذرؤ بذى ألبدتًا:

 ٠واءذ روع محن في لعتم١ عز مئنى ج ضمن

 طىآخره. الظاهرة انتحه نصيه وع"مة منصوب اون ره مفعولذ الطتزن:

 اذتح. تزز تعنبه وطئ يهثانشًاوب, منعون ثوبًا:

مة تعنيه في شوقه قع حقيقى تنت صوبا:  التح. قزين تعنيه وع
ممتذوعكلم تتئجلة ذذ1الرس نمذه وطنتًا
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,*اإلعراب القواعد ضي اساعد

و-

 امنهالمحلل نكتة١ ؛تأنيث وق؛ عز؛لتح، ميي دى فز وصئتًا:

االراب.

قاءل. رئع محن في مئنى ٠ؤغتاذ ؛خب ند:

مه مرزغ تنن بدة:  آخره. عز الغئاهر'ة لعئئتة١ رئعه وع

مه مئعزز لحاالً نتلن:  عزآخره. تصع؛نتحة؛شيرة وع

دآلتنثى

 واحوبًا. ئقدغ بع مفون تصر محن في ميى نشز ضمن قلي:

مة مرفوغ تضارغ٠ فنن تنثى:  عز؛أللف رئعه؛نته؛ئنقذرة وع

تحذ. و؛ققاءذضمنتترواحوبًاتغديرا؛

ذذذتاجات١ لنرق

منصوب له مفعول متصل ضمير فاعل ماض فعل

ائهتخاجات L أكرد

اإلعراب) على أتدرب

يزت ت أزبًا-1
اشز. راية الخود روع -

صدقه. ذثقذ١ سأليي -

تامسر: ربتة الخنتراآلبرضمن شاصر ضع - 2

أرض,'لوطن,- ؛لى الغائبان -تعود
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تجواس4 س٠ت٠1مم1 بزم

زم : الفعلية الجملة وانمتعدي ال

 نضي1 بي معرفًا ن١ك سوء دالغذؤؤ٠ يتداىء جكة كزح هي لقحنية١ لجحلة1

 بي >لجقهلمح األمر أوبي اذحابذ ( )أرقبًا لتضارع1 أوبي لقعته(١ )قرأت

دراسئيلثًا(.

بسميد: بىاللغو الفعنبي يشبم

زم:’  تن به، تاجإلىمنعول٠وآلي لعكاءزؤ،١ يرؤع لديتتكتفي’ شعن ونن ل

 .٠يلص فثودن أدن مثًاذ: ئ ءله١تلرمفى

 أوأكذ وحد  بير مفعوأل وينصب العاءز  تغتذى لذي’ نيتن’ هو فتتذي:

م١ الرسوالً تشر هثاذ:٠ جاثزه لمذميد١ ير٠الحد منح - الح

مسرعا البيم من خرجت
 وهبي التحرم بالئا؛ التصابه الثحون، على، مبنى ماض بعن خرجت:

٠فءل رئع محن في منئ شذ صمن

ذجر.٠س:حر
٠ رنم ام ٥٠ رحو 0 أهى مح ا احو ثم ا ا ٥٠ ; و ٠ ا ي ه ؤنت

مة دين، مجرور اسم السته:  . خره ا على الظاهبرة انكسرة جره وع

: آخر. على الظاهبرة بانتحه منصوب حاذ مسرع

ذاضرين“ا لتزير١ سقمكؤح١ ب-
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^اإلعراب القواعد نيي المماعد *f
'لتح- على لى راحتح فنن ؛ستغذ:
 .آخره على الظاهرة رالغكئة مرفوع واعن الغدير:

ائالم. جمع؛لتذلى ال،ذح باليائ شتولى ع منعون لحاضرلى:١

كنبًا سم'سمب اشر ج-
 م عر لتنن؛ ٠ني'شحغ ص كد (تطى:

.عزآخره لظهرة١ دالتئة٠ مرئوع ءزح١و !لتثم:

مذتولييهًاولىمكصوبي"حةئاهرةءلىآحبه. آلليب:

.آخره على الظاهرة بالقتحة منصوب دارز به مفعول كبابًا:

دعديرية يزة1ج الهحعوق منحت "د

ا وع //١ ا د دععت  ثان به مفعول
د منصوب

ون به متئ

{ وح ر<١ ٠م
متصل ضمير فاعل ماض فعل

ثندية حائزة !لتحوق و ٠ اثم

اإلطراب، عفى اددوب

-وصذلىإذىاذحذللىذالموءدلىتحدد.

لئمارين.١ االاًلميذ أنجز -

جائزة. -منخيأيي

تاء: دربكة ضمن اآلبر الحتر عكاضر ضع - 2

٠ سًا صع لععير ١ ت *قنو -
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^اإلعراب القواعد ضبي ساعد

للمجهول البناء

القاعدة،

وكصول. مطوك بى مبله حثث نمن 'ليش نش سقيم

 طى )؛نثنثة( م بتا،م ب ٠يم ض ثاذة٠اذ ذهي بلمنلوم ابا،نم حقن -

ع.٠والتا ندى!نتكلم ولوم ؤبرن!لبعرمعروفًا أن أسس

لذرس١ تجمت — لقحتينة١ ٠الثاءر  ظم —

  ساس ض ٣الك يثاء٠ 1فيه بيم لتي١ ثاقة٠ال وبي للنجهولزح ليتأء١ تلة -

 عنه داثعًا ويصبح به ٠التقثول^ بى عتلج درووسن وعد; ئقاءل١ حم

وخفاؤ. مر، تب' يزب'

 مابزنآخره. وممعئر أوله بتمجثولريفتم ذماضي١ لغذل١ -ستى

ً -ستى'  يزنآخره. وحت أوبه لذغتارعبئمجثولزيتم١ اذغع

 ٠الحظه شرحت/ ائثهلذ: الئذرب -هرح

ح -سع  ٠المذتوالً ياع اذتحعتوالً: (لن

ز(إذ' ض ئأبي وأل بلمجثور.بشنرخاذتذ ي، 'نبذ شعرن يختعرن  أل ال

ذئغترع. ما>ض برن أمر نه بكون وأل بئه بتتن له مفعول

اإلعراب, في نماذج

م مز مجًا توحًا أ-
عرآخره. الظاهر'ة بالغتًاة رفوع بئمجنول، مئيي غارع٠ فنز يؤحذ:

15



^اإلعراب القواعد في اساعد دئع

ج-

 اخره. عنى الطاهرة يالغتة مرفوع انقامر تايب الجاب:

جر.حرف' ص:
ً ٠٠ لهيتن /اه نم'؛ ا ا ي ه ا ي ه ت لحهك حر. ١ على، لظاهره١ الحسره جره ذع"مة مجرور سم١ المكسر: ٠ Z; احو لغ

األرض تاحض ض التتادن ستخرج

 مروغ.ياتالشيرةطلى ئمول،٠تئئيلذعذفننحضار تتزخ:

آخره.

 .آخره على الطاهرة بالضتة مرفوع انقاض تابب؛ انعإنادن:

 اذكترذالطاهرذءرآخر,هووئضا.اطإذجروروءال'مة'جره غض:

 اذذر؛الطاهرة'ءرآضه. األرض:ذضائإرمجروذو'ءالجره

التئ٠ج
 آل طاكتة١ بيث فأ و'قاء 'نتح عر طنى لذمتثول، طيى ٠ماض فنن كبت:

اإلعراب- من لها محن

 .آخره على لطاهرة١ ي_ائجقتة ذقاضمرفوع١١قابب ذققاقه:١

بدؤة الدرس شرح

مجرور اسم جر حرفًا الفاعل نائب مبنى ماض فعل

للمجهول/

٠؛ لذرس١ شمًا
ن

16



يرم ,ا»اماب القواعد ضبي المهاعد

صد٠ًاعربشاإلماب

ش: ت’أعرب-1

مص. ليو ١ بي لوالتو٠ص خمم تؤدى -

المرض. -شغي
الئجن. في ورمي لظايج١ حوكم -

جائز'ةتغديرا.’-نحت

ناسبه: سيمة ز ضمن اآلبة الجننة ععاصر ضع - 2

يحرد• كئ 'لجريدة ثئر  -

17



*اإلعراب القواعد ضبي -الساعد

المعتذ والفعن الصحيح الفعن

ومثل• صجح بسنيد: بى 'لفعن يشيم

 آلالدو لبر١ أحرف أحد من حروئه!ألصنية حلتًا ت هو !لتحيح آلفنؤ 

ئة ء(٠ا لواو-٠ -)؛ألينًا  سبتة حروقه نما ت وهوت يم١الت  ئواع: وهوئ

جمع(.-)كقبًاتحو وانتعيف النتر من

ًأ(. -سأتًا -)أحذ تحو: همزة أصوبه أخًا تكون الذاي وهو التنتوز:  ب

 )مد-جد(.جىواحرتحو ض أحربه حرفالزمن وهوتانمانًا انتفشًا:

 أذأكواواتو :ذلموتمتانمااًلأحدحروواألصبوحرفتمءذو،٠جلوتكل

أتوبع: حنتة

)وحدتم-ييس(. حرنًاعتو: األودد حرئه وهوتانمانًا ت مثالغ

 سااًل(. - )قالقعلو حرفًا وسطه وهوتانمانًا :أجوف

 دعا(. - )جرى علو حرفًا نماد آحره تا وهو قابص:

 وقى(. - )وى علو حرفًا وره أوه نماد  ١ت مروقًا: لفيفًا

)فوى-توى(. علو حرفًا قًاإ آخره وتا نماد آحره تا مقرون: لفيفًا

اإلعراب، مًاذجفي

ز|األئالبن

زد؛.٠وكبذمض

18



وعع اسراب٠ د٠القوا ضبي عاءح٠ال

اخره. عز لظاهرة١ رالئئة/ مرفوع ءزت١ق األب:

مة منصوب به منعول العران: .آخره عز الظاهره الفتحه نصبه وع

يحيده بصه لجد١ حلمة - ب

حكى:طذماض،مسيدءراذتحةالذقذذةءراأللف.

علىآخره. الظاهبرة بالعتنة مرئوع واعل الجد:

مة متصوبًا يه منعوتًا بصة: التح. تزين تعسه وع
جرر حركت د؛

مة مجررور، ا- حفيده:  وهو آخره نغى الظاهره الكرة جذه ون

)ته. ذغغافًا جر محن في مبى شين ضمتن وي: ئ نفا

حلفًاأييه الظنن يجري ج-

الئاءنم. عز الذقا ذة الغًاذه رئعه وع"مة مرفوع رع١مض فنز هجري:

مة مرفوع واخل الظعن: آخره. نغى الفئاخرة العتته روعه وع

فذرف'مكانملصوبدووذضائ. فيه معنة حلفًا:
 محن في مئ شذ ضمن نغض ونو مجرون يته نغغئ ني:

جرذقغافًاإته.

ربه التبن دنا - د

تده إ تضاف تلفتاف وهو له مفعون مرقوع ئءالً ماض فعل

فتومن رادت

19



^االعراب القواد في النهاد وعع

إ١٩۴وز٠أقدربءغى؛إلظراب<

تبلي:’-أزب1
ااًلكذة. طنن دح

 ٠الطعولة يًاصدم أخى ئثثى١ -

_وقذتداخرائللحعلم.

متابة: درسيقة ضمن االبر الجنتر نتاصر ضع -
شذهر . -ور

20
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,*اإلعراب القواعد ضبي اساعد الجامدوالشة ٠

القاعدة،

يمين: إلى قصرفه حيث ض البنن يشيم

توعالز: وهو الثهندة األرمنو ونق تصريفه صررن تجير تا وهو متصرفًا:-

 واألمر واذئهتارع ذتاضي١ بي يتصرف قذي الغعز  وهو شترفر: ٢دا -

.دستأز  .سألغ Iحًاالً لحو:
 شل وانتغترع لتاضي١ بي يتصرفًا تل؛لذي٠وهوالغ اشدعفا: تًابص -

دع(. - )قذعتحو واألمر ائنغترع أوبي تكاد(-)كاد قحن:

 شذ ضي1الت بي ويصرفًا وحدة، صورة لذيتنرم١ اذغعر  وهو ردت٠لج -

تحو: التجترف وقذ ؛لفن يتعتى )هبتحو شذ األنر أوبي لكئ تحو:

)عسى-يمم-يئس(.
ت١ه - هنم-تتاالً تدكن: دثره( سبق 1ت زلى وة١)زئ الجامًاذ؛ ألذتالز٠ أشهر
هاك.

٠ذطذجفياالءر|ب

هاتاذقهئلكنالتة أ.

 تقد/يتهم ولخبًا تشر ض الىتر/و'الغاءل ض مكي أتره حرج حج١ نمم:

أك'.

مة منصوب به مفعون اتقعتآ: .خره ا نتى الظاهرة اتعتحه نصبه وع

.؛,دب
21



,اإلهراب- القواد في الهماد ؛

ج-

نة كجرور، يم الحقو:  الكزةالشرةءزآضه. لجذه ذع

 حًالد وجزن يعم

 )للمذح(. جامد ماض فئن ينم:

 .آخره عز الظاهيرة التئه ري وتحدمة مرفوع ؤاعزع الحز :

حبًا:شًامرئوغوءألمةرئعهالشئةالظاهرةءزآضهومالحذفي

ألسن). حئر رئع محن

لتاذية١ و لذئة١ لله١ سألتًا

ئصالهضذا؛التحًا-قةوهي فش سألتًا:  ضمن ماضشءزالثةون

 ٠ئاءذ رئع محن في لغز١ عز مئيى شذ

نة ؛مز الله: مًا شتويًا يبراون شوذ ج  الظاهر'ةءز التحًا تصبه وع

آخره.

 على،آخره. الظاهره الفتحة نعبه وع"مة حصوب دان به مفعون العتئن:

و:حرهئءطف.

 ؤغئاحةو١ تعسه وألنة تعسه في عته اسوفًا نع معطون ت: شتبذ:

عتىآخره. الظاهرة

ينجح  ن الغلمين عسى

فخئه طه آنفتن

 ضعمدر علن آنتا
 'دو ٩ثم 'م م و

تقديره مستتر

مضارع فعل
-« gمدصون

محلحسا حرى
يومصدر

مرفوع اسمه حامد ماض فعل ثم ء نم

لمو ينجح ’أن 'شينًا غز

22



هاهءراد اءح4الق هج عاساءحث١١\١٠٠٠.|

-

 ضب*تاش:-1

حذبرتهي.٢_تكاد

مك. في صادقًا هبلن -  ك

-قعااًلمتاإلىالمئب.

ت سح تى ثرسيقة ضمن آلتتة ١ الثملةا صر عق؛ ضع - 2

الخوف. أيي استي,ل -

23



^اإلعراب القواعد في المهاعد

والمزيد المجرد

 ونزين. مجرد بنس:4ش 'لفعنبي سقيم

 :٠وهوبذمان أصنن حروبه جيع ت٠كاد هوت النجرد: أ-أنفعن

ئة ض وقكون :كهحعثي١ فنجرد فذ(.-)قفرقتن :-وهي ٠ وزان ئ

٠-لىيذ)زخ-ركب(

٠-حذ)ةر-جرو(
 )تعنني نضارح ))ننكل(( نو وب' ورن' إال، لذ وتى :4*4 فنجرن ٠

قجو:دذح-ئذأ- ترذح-تطس-تغر(.

 أونجئة حرنًاأوحرم األحتةا أحربه حى وهوذ زيد' آنفعنائمريًا: - ب

 :٠و:ظون'حىئمًاوذان يحرم: نر  ألفنن

هى. -ألت
)هثن(. -قنن

)دع(• -حقن
وعي: صئ خش ظى وقى يجد فترن *ألفعن

 )؛جثن(. ؛قتن - ف( )؛قصر ؛ننتزح -

ح. -ققذلذ)قذ

)كحر(•قغجذ )؛خذ( ؛قنن -

24



- ب١؟اسر اإقواهد في ساءد١ ■٠بج١|ه

 وج:  ذران أذبتة نه وثجئون بثمألجيث لزيد1  لغذل*

 (.،)اخمار )اخلذلق'(.اكال، )اتتن(_الىتورتل .اقعل

اًل)بئلتط(.٠بو

اإلعراب، اذجفي٠ذ

يصد الطفل فرح

٠العتح على مسى دى فنن قرح:

.آخره على لظاهره١ لضئمه ١ رقعه وع"مه مرفوع عزت وت الهللى:

مه مجرور، اسم صدح:  .خره ا على الظاهره الكننة جرو وع

 ووطنو٠كذا عن (لجئوي اقع۵

 ولىماضلىلىءلىالتح. داقع:

مة مرقوع قًاءل الجذداي:  علىآخره. لظاهرة١ لضذه١ رقعه وع

.نوالخك ض متى م فم٠حر ص:

مه مجرور اسم *قرانو:  نضاف. وهو آخره على الغليور؛ جروالكنر؛ وع

 نضاف، وهو آخره، على هرة الفق لكنرةيا مجرور إلى نضاف وحلى:

لى. ن نف جر محزن في شلى والها؛-ضمذ

لعتف١ قعلى بي لى٠الذثا قصفر

مة مرقوع نضارع بلى قصفر: آخره. على الغليور؛ الغنئه رقعه وع

25



^األعراب القواعد في الساعد

مة مرفوع واعز السنابل:  . حرره ا علمى الظاهرة الضبئة روعه وع
زفجحتئشالثتكون. في:

 ااًلكترةالظاهذةءلىآخرهوذوكمتائ. اخلممجردوتوءألمثجحه قصل:

شرةءلىآحره. اللكد'ة وذكلحضكائإلئهجتز ت:

وطيه بى يعود أن لقابب٠ دحلولى

م د
مضاف
؛ته

ودع
اسم
وهو مجرور

و ثم و فا مضا

حرى
- ٠،

جر

الفاعل
 ضهدر

مستتر* - *<

فنن
 ثفتازع

مدصوبو ٦ثم

حرف

دصدا

محومصدر

وو ج
اسمه

مرفوع

فنن

ماض
جامد

ه وكأ: لي عدده
هو قتود ٠أن مأ اتًاولق

دىأالعراب، عفى أتدرب

د,بذاش:-1

الريع. قطل في خضرتها البعاد نسترجع - أ

يموت.  ن نجند - ب

األوق. وتنتي 'كنى تهذب ج-الربقى

طاسبه: درسيمة ضمن اآلبه الفئر حثاصئر ضع - 2

الجديد. بمولودها اال؛ قرحت -
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٠ .٠
الر داالعراب القوايد في ^الساعد

I)وانبثا اإلعرابi األفعال في

القاعدة،

 ذطة تاء٠ طة بدس: تة؛ر٠اإلءتا ده٦زك حثثًا ج لغذل١ تنيز

٠إز/اب

اإلعراب حاأل

 ببلدكر وقخص ثستقه، لتي١ رؤ٠العوا بتير يتقيرآخره ١لغعلؤت١ بي آلتعرب

 به شتلتًا قزن الفحوه، ثون وآل كيد٠م يوثون قبح نز ت اذ عتارع شيًا

 صكحتتا.

- يثر ااًلوننم: وسرب دالعتي٠ لرئع١ هتي: لحمملمرع١ بي ب١اإلءر تة٠ءال *

٠ تتان.

.لو  -يقر  ثن الئون: ثذفنم٠ذي بالثئحر آنسًا:

ئتز  كًان؛لغيًا ١زد لعلة١ وحنفرحرف الئون„، فرويحن إللثكونص،٠ آلجرم

.لزتةآ-إلاض.٢ملزو

تة *  أو سيء به قعبًا انز۵إ لتح’ ض لتاضي١ يسى صيي: وبي1الس ع

ذذ ا. - ذهبت - ذهب اإلثذينا: وأبنًا ب٦السًا فأبيمثو ثاء يهنم٠ شتلتًا

 وى شتو، تون التحئكةا، يائا٠ الغيًا شبًا ١إذ شكون: عكى ويسى

 خرئتا. - خرجن - خرجتالجتاعر ض الد اثم

وصئوا. :۶يواوالجتا٠ الغيًا شبًا ١إذ الغًاز ئى ويسى

مة * أو االر صحح *قاد  الئكودتيرإذا عتى األمر يبنى األمر: الساوض ع
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القواعد قبي ءح1اكم وتأرع

٠ أكبرتح — أكلب فئذه: نون يه دصلت١

واو اإلس، ألزير طئر،النخا حاء آخره ادصتؤح إذا التون -تذفر ض ويبغى

لدهبوا. ع ااذتا ٠ ]ذني حلجقهتو:

بلتثي. لتذكيلمي:١ ثون به لثحإذاشتلتًا١ عر ويبغى

با٠ذماذجفياإلءر

ء١الهو ألستنشق لبيعت' بذ١ذو قحت

 لتاء١و الحاححكة/، .يالتاءابه٠الئع 'لثفون على مبنى ض ئ بنن نتحت:

 واءل. رئع محزن في مئيي شذ غتمن 'ئتحننه

 مضاف. وهو آخره على الظاهرة يانتحة منصوب يه مفعون توابن:

 . آخره على لظاهرة١ دالكذرة٠ معجرور بئه هئضتاف : فست

م ألستنشق:  مغمر؛ بان منصوب نضارع" بتن أستنشق: التنبيذ: آلم ال

 والتاعل آخره طلى الظاهرة الفتحة نصيه وع"مة التنبل ألمم بعد جواز 

.اتا تقديره مستنير ضمير

 آخره.على الظاهرة بالتتحة منصوب يه مفعون الثواء:

باابتهاع يوملثير تنتيي’!
 ودو سئه يياء٠ الئهتاله لتون١ حدف على مئيى أز فتن إستبر:
 قاءذ. رئع محن ني مبيي شذ شير ٠التحاطئة

شاف وهو آخر، على الظاهر؛ بالتتحة منصوب به مفعون يولثز:
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^اإلعراب القواعد في اساعد

خضاذإب.’و'الةئفكجتشلذرحضاليزكثلز

مة ومجرور، جار داتيهاحئت٠  آخره. على الظاهره الكتذه جره وع

ه١رححاو طين  ذساء

 آخره. على مرة الغلي لئمةبا مرلوع مبتدا انساء:

 لئوة١ ونون لئوة،١ بنون تاله۵الت لظكون١ عزى مبنى ٠۶ ذارع ٠فحز رطاليرغ:

 ٠فاءل روع محن في 'لتح على مئ مزح ضمن

،آخره على الظابرة الكظرة جرو وع"مة ومجرور، جار بالنتاوالم:

 واالدلةالفبةفيتتلذذتخخرمالتتذإ.

ت3 خارج٠ لعيا١

اله مضاف
 فيه مفعول

متكان نقرف
متصل ضمير فاعل امر فعل

ق خح ا لك١

IH صنع أإلعو عفى أفدرب

يبي: ت أزب-1
 .بلوة الغمارين انجزت -

اتمياألمكتذتةاأل;ب.

.١لسظئو بلتدرسة ١اذهبو -

ئتاسة: ثرستة ضمن اآلبة انختلة عناصر ضع - 2

.الظًااره بقسا  ا لتر١ قًانون ؛حترم -
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^اإلعراب القواد فوج المماد و

انضن األضان

 أو )قذهين( التخاطة/ يوقد ٠ائصات ارع٠ثف ننزن كل هي |لحذمذة آألئعاالً

 )تذهبون(. أوواوالفتام )تدبان( االبنس ألئ

 بذا٠يغذ وثجزم وصب ألون، دوت قريع معربة،  ئعاالً ؛نتتسة األذتاالً

دبى تن -١ لزثهلبعي. - لذثطابيي - ثطايعثذ تحو:
تذعبات :ح غهمان.رغهمالمغهتا.

ث١لذهذ -٢ ( ت ى
٠نهيوة ين — ٤ رسوا.٠تد لم-رسوا٠لذتد - تدارسون

؛دتمح:ذتعتارع٠'لغد ألوبدض علندخورقون

تحو: اذذتدد  ألون ودئتن دثين٠اال يأيفر لتصتة١ ألون ثغذف -

ثستابرانص-ثسابران.

ثتددة٠الت وثفتح؛لثون ائتخاهثقة قا  به ئتصل١ من وألون لقاء٠ ثغذف -

.تساعدن - -ساعدين نحو:
ًدة ااًلون وقفتح لغتام١و١و به ؤ٠المدصؤ من وألون و١الو قغذف -  اذذثت

٠-يشربن۵يشرهو تحو:

اإلعراب: ماد;جفي

قلفون األطقاالً رأيت
لتاء١و ،زمقحررثة١ دالتاء٠ القصًابه 'لثفون نلى مبكر ماحفرن بنن رأيت:
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^االعراب القواعد قي

مضاف.

 فاعبل. رفع محل بي مبني متعتل ضميحر المتحركة

 عنىآخره. الظاهرة بالفتحة منصوب به مفعول األطقال:

 ذحذسة،١ ألوعال١ من ألئه لثون١ يثبوت مرفوع لضارع٠ فتزع تلجون:

قاعان. رفع محن بي مبنى متعبل: ضمير وهي الجماعة، بواو التمابه '■ غلي;آيذشمح ٠□

واخال. وشى قعب حكئ ر:

من ألنه دن حذذ تصبه وألمه يتن، شون رغ١ش فذ ت قادذا:٠ث

 محل بي مبئ نضل خمير وني االبين، يأبف الئصابه اتخمة األتعال

ذعن. رئع

مة ب، نقه به ن مئعه أرض: وهو نلىآخره، الفئاهرة اتفتحة نعبه وع

مة مجرور، اقئه نضاف الوش: علىآخره. الظاهرة الكسرة جره وت

ب ئ لتفش "ج م٠الط ك
م لتجش:  ظلون بثبوت مذووع ذضًارع فنرذ ظجش: كيد،٠للئو  ل

 روع مجذ فى مبنيًا ظصذ ضمبير الجماعة وواو األظال، اللتثا؛ المحذوفة

اإلعراب(. من لها محن أل قذكيد حرف )والثون واعن

.'لثكون عنى مبنى ؛١بد حرف ئ:

ب؛ مة منصوب منادى ب وهو ،آخره على الظاهبرة العئحة نصته وع
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^اإليرار غوالقوايد السايد تم۶وه

مة مجرور، الثه مضاف العلم:  اخره. عتى الظاهرة الكسبرة جره وع

ذابباتك ألهجي

اليه مضاف
وهو به مفعول
أف٦مخم

 ضمير فاعل

مدمزع

غرفذلتضا

ستزوم
لهي حرى

وجرم

اه واجبانواظا
الع! أل

ي ثم

صرإنعاإلطراد عفى أقدري
تاش:٠أضب-1

األسر'اذ. ١-ألئعاشرو

 جشك. بئتيي.يتطاقة -

- ألطقال'ذحثونالرم.

نناسبه: دنسيقة ضمن اآلسر الجقثر عتاصبر ضع — 2

-القخئياءذمباطما.
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^اإلهراب الهواد في المعاهد

وانخبر انمبتدأ .االسمية' انملة

القاعدة،

السبة١ آلفتن دمى مذه حنثن حز رجف! ن١—مرووء ستان١ فتر و آلفنًا

.’آلتهلماد'ة’بخ

 آمددة كتن: رلىةئذظا١ ذتكتح م،  ذلو في تأني تترفق دخلم آبدم:

 موبة، ه هذوقى :لحو وتح نشيط، شخص  لراءي دحو: ودعدير  ميده،

أوتمتدر  ضمير  أو بنمًاتسًا يأدي كنع معربًا، احمًا التسد  يكون —  مئقص

ذوو'ال'تحو:

 أنذرع: نجئئ ذبر ،التع وتفنه تتذزجثة، نع تشتئ ت آلحتذ:
والتًاذيكيرتحو: سكخر١و ولتمع لئثة1و ادراإلئ وطا.يق!لتتعتًابي مغرد (1

ن - آلشتذكنر تكابحود  آتثود - ثيصا؟٠ت  لعام

 الحهتوتؤ قوق التهتعور ؛لفئرفر:ى

ميد وفشجرورت لجار٠ ح ل٠ابئ بي آئت
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القواعد,(اإلعراب في الععاعد

ئ اإلعراب في نماذج

ج-

سر'ة هءتأد٣آلتر ا

 عرآخره. سرة ئ وعألمةرنه مروغ سدم آننرأة:

 مم ئ. وهو لظاهرة١ ه٠العئ رنه وعألمة الجدرمر°تحغ، خر باد:

 عرآخره.|لكحرةالظاهر'ةجره ؤيهمجروروعألمه٠نرة:حضاف

ته١ئخي١ ٠!كذ أى

قم. روع محرر في مئ شذ ضمن ى؛

 .٠فركذارغذرضغ،وغألحةذلىيهالكئذالظاهذةغلىآخر أفرن:

 وى'شيهفيمحذرعخر.

 .عئىآخره الفئاهبرة التحة نعبه وعألمة منصوب، يه مفعولر الحرانة:

ساحة!ئققالتم بي آئغود

 عرآخره. الغئًاهرة ^^١ رنه ون"مة مرفوغ مرتد؛ آئتود:

حرنًاحرا. في:

مةجرهالكررةالظاهرةءرآنمهووخغاذر. تء:  سرمجرور،وء

مةجرهاذكذرةالغئاهرةءرآنمه،وخه  الققالز:ذضاذرقهمجرور،وء

اىساذجارو!لمجروفيمحذرذعخبر.

٠ءياد بألوثه آلثرآن
ندمع ج و وجك //م اسمدة حملة خدر

الثانى المبتدا خبر الده مضاف
مرفع ثان ستدا

*- رهل وك ثم ف مضا وهو
مذعوع أون تقد!

ءباده ئ
،■mihI تألو ب و!آنثرآن'
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دعج ااجءراب4 اءح4اؤق في حخأجافءح٠إ٠٠

ظراب، عفى أتدرب مكةأ

تاتليح٠!ز/ب-1

 صاخ. مألت أرزة .
 الثر'ج. _احرفتاخ

.اللذيغغذالدتحب'.

سح: مئ ريحة ضمن آلية١ لجحلة١ ٠ءكاصر ضع - 2

.ارفوف ووق ابس -
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يراب دالج القوايد قبي النايد دالج

كاذواحوادها

القاعدة،

 الئئت ً! وتربع ثة٠االخ ۴^٠ خلى ددحزح ؤعتة١ذ!خواثهئا!ئعااًلت كان٠

. *قاذعمر شانًا: خبرنا ويسمى الفئر وتمصب استنا ويسمى  عاد

 نا ٠ صار - بات - أمسى -فلز! - أضحى - أصبح ٠ كان : مي الطنية آلئواسخ

ي. ١ت - تمح-زانًا ت،-ائق ً 1ذ ٠ برح 1ذ - م١د

ذوقالشره:<
 الشرؤ. بي الثصتور تادتًا الغئًافر: ض

 عون بي الئه ن٠نما وفنفرور: أوالغار
عولزأحيه. بي العئًا دام التئدنا

ضيوفًا. لحذزؤ١ بي كاد! :حياذ! لمم٠اال لغئرعنى١ سدم أن تجوز

:اإلعراب في نماذج

حية فئر به كادت٠ - أ
١له محنًا آل حائ١ فأنيث ذتح 'لتح، عر تي؛ ذاقهر ض١ت فر كادتًا:
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وعج عراب والج القوايد في المعاهد

ا&عراب. هن
 نضاف. وهو آخره، نلى الظاهرة بالئهئة مرفوع، امنننا : منياه

 . آخره نلى الظاهر؛ دالكنر؛ مجرور الئه مضاف اللز:

 علىآخره. الظاهرة يانتحة ملصوب حئرها صابية:

هإر١ز بمقعتؤخ أحلم صرت

 لذتحرحة،١ يائا؛٠ الاًصاله 'لنكون، نلى مبنى ب٠تاقع مًاض فذى صرت:

 صار. اسذ! رئع محن في مئنى شبى ضمير' لذتحرئ١ إ۵وا

 ضمير والناعي ،آخره نلى الظاهر؛ دالعننه مرفوع نضارع فنل أحتم؛

 صاذ. خئر شب محزن في الغذاًلهص ىد١و !تا ثثديرذ ودجوبًا ننتتر

 جارومجردوروءالمهجرهاذكذرذالطاهر؛ءلىآحرثمه. ينم

 إعرايه. بي منعوته تع حبقي نعت زاهرئ

تاز/اكالكلدفيالتقتة

 لذائألمحي١ تافسيكلض،وتا؛اهث ذاذاذم:فذذماس

&ذراب.١لهامن

لظاهرةءلىآخره.١ بًالئتذة مرئوع الذته ً لقذ:١
ااة و ٠/

 .ذبذالئبمذاساذ٠النج'ةشآحم عئذة خرون ينز تي:

٠رال ت ختر تنب محن في كجرور٠وال
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واعد في اساعد٠و اإلءرا٩ ا

ثتذةحلتوممدأكترت

مجرور اسم
/سمة م 7/

جر حرى
و 7/ برر رثم منصوب خره مرفوع اسمه ا» و ثم

فعلى ناسخ

٣عو٠ال ا ملبدةمثد؛ لتتاء١ أمست

ظراب, عفى أتدرب صهأ
تابلي:٠-أزاب1

كخاطخ.٠_تاتالعححرذ

الثرهبة. ب"د في ل'أخي١مائز-

ح مناسبة سيمة در ضمن اآلبر الخننر عناصر ضع - 2

-!صحالجوبارد!.
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IBB عواب4كياؤق اساءد١يب\١نيال يسمج اءحدا وأخو'ئها ؛ن ٠

القاعدة،

 ؛نتننًا قب' االذب. شثه ض نمذحن حذفتًا تودح خذب٢و ٠إن
 تطعًا<. ؛كتى')؛رن تذئ وتتى وتذنإ؛نز ينز؛نتني،

 ؤكأن .تساأوضرير!متصأل٠ذ!خوبهذااحمًاظهير!أورحمًا زن رسم نكون

 متفوق(. )نعتلثن حكافح< !لجندي ١خ )زن نذر( (نقتر

 موخر! نكون 1احمي نزن ومجرور، جار٠أو ظرفًا و!خوبذا نعنزن يتء ١زذ

٠( وبخ باينا رم٠للمك زن

إن'و!حوذهاهي:
ودوكيدثم. تصمر حرفا :نأن إن

ورج• دحب حذف، لعز:
وكييه. تممر حرنًا فأد!:

وض. تصب حرفًا ونتًا:

واحيذرالر. تصبر حرفًا لي:

 صحو(.٠ت الجو٠يهاظردأ)ذ٦ذقعجرإاًلوملثو
 ٠صاه( لعإلينفع١ )تتن قرنة( عودثه لقايب١ )لعل أوبدة( ة٩)احم حنئة نبي وقد

 في |لكتاب )زن لظذفح١ أو ذتجرور٠و لجار٠ من جنلة شبه دأبي ودن

المنثظه(.
(. الثًاجر؛ظألورفًا دحت لعل )
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د٠نيححؤ تجراب٠٠ اءد٠غواؤق اف،ح رؤوتم
اذجفياإلءرابا٠ذ

يى ذهءةكنز٠ال بن ا أ. حذفمقحع. ؛ة:

نم)نشرر.اللتحةالظاهر'ةعرآخره. فتئن:

ه.٠خرإذمعبتالغئاهرةءرآخر كئن:

إز'ابه. ني ;تن تع حبقي تنن يى:

٠ !مهور اءت٦لا ؤتنى ب.

ح وتر نعب حردن لتي:

اخره. على الطامرة لفتحة با منصوب لعن اسم الستاء:

 ضمحر وانقاعبن آخره، على، الظاهرة يالعتتة مرفوع مضارزع فقن كمطر:

ذترقذديروذهيواذغتهاذغقً ةفيمحذذلمعخردذعذ.

 دظيعة رءتا١شو التميًاة صحًا - ج

وتمن. نصهر حرفًا وتًا:

على،آخره. لظاهرة١ باذقًاحة منصوب نتًا م٠اس لتدة:١

 وهو اخره على الظامرة الفلتة روعه وع مة مردوع مبتدا شوئهنا:

إلها. ئضافًا جرس محن في ظمن ضمن ذها؛١ ذضافًا،

 خذمرووغيالتالظاهرةءإىآخرهواذجتتةاالذتة)مناذتسدإ تغبقة:

نثت'. ’خبر رئع محي ني (٠والبر
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بوح ^اإلهراب القواد خبي

يارد٠ لجو١ لكن دة٠ح  ألبتة - د

مرعوع حبر
ي و /ج وم منمعوب اسم ذاسح.ئذفي مرقع حبر مرفوع ستدا-٠

بر انم' ’لي خألة أللغة

مكنةاإلعراب، على تدرب أ
ماش:٠مب-1

. مجتهد الطايبع لعن - أ

تقى. ؤها١هو ومديته قثت - ب

.خ بة طبيعة للمرب ان - ج

متابة: ترسينة ضمن اآلبر الجننه حثاصئر ضع - 2

.ازرق ط١سس لستذاء١ كأدح -
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اسراا٩ القواد فع اضاد وذئع

وًاخوافها نئ

القاعدة،

 ۴ائتتد نيعرب |الحئة، |لجذلة عكى قذحز! ،لخقة٠تاس أئعاالً خوصا،٢و ظو!

، مفعو  قونان: وبي بهم، مفعو والحقر يوأو

ن٠العلور !ذعاالً - 1  ببلعلبئ التعًامئوت، أوارجحان/ |لتةين !ءلكهأقدنًاعنى ير

٠/٠ لى١ د االح بسمين: إلى وتشبم

وتي ى٩الم ثغين !ذعاة *

مبدة. تة٠ائتطاذ ريت رى: -

سارها. -ءلم:ءلذت'اذخر

وجدتكنز!. -وحد:

قورآ. هبًا -يلدن

ب درى -درى: تاححًا. ابنه ا

_تثإ:ئتإجثوقك'ئ'.

وهي: ثان٠الرج الظز!أو ثبد أذعاالً *

مضمونًا. الئعًار التسا.دق خلو! فلو!: -

ءابأل. .نسئ ضبئ: -

ندبن؛. |يتاءة القئاالً زعم زعم: -

صديقًا. ؛لتدو حلتًا حااًل: -

مأل. قاضبيًا جشك جتز!: "
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^اإلعراب القواعد في أ

ت:درر!.م لعريق1 رب٠الحع عد .عد:

هبيثاذ!. -نجًا:

:وهي شل٠الت ثفيد قليية غير !ئعاالً - 2

زبتًا. لريتون١ لعألح١ صير صير: -

نسيمًا. ئكابر١ ت٣٠لثو1 رد رد:-

أخًا. لعحديق١ قرنتًا -ثرن:

صديقًا. أحي دلحدني شكن: -

عصير!. ح1اخئ تع٠التع وهب -وهب:

 حوف ٠ جادا. لئهاون١ ذظإ١ لجتزئ -حتن:

 واذتغًاارع لتاضي١ ئها٠ يشتق يمعئى ا٠ئثلومجرثتصرفًاقصرنًادام١!ذتالز كزح

مرورم يتذتألناإ"تشا"هب لقاءلوغيرذ،٠ وا "وقتلم"

ش صيقرا بي

ولز، قكبثغي قده لثلوبص١ !فتاال جيع  نسئم دت١ك ١إذ بنصبز؛ننثثولوا

 مالتتد!و۵ذتالزا١ شئئر(وسدثعتبرى!اير يي)ى۵ئتئتولوا١ض

)قده(. شثد!)ءرقه(-رتًااتص عينتًا تتولذبئتو:٠ .بى

ا ا&عراب في نماذج

قوط مدابعًا ئذتامي١ عبئن - أ

ئمحر وهي ،۶اذتحر طلتاءا٠ الئصًاله الثًاقون ض مبنى ماض فئن عينتًا؛
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^ا&هراب القواد قبي المعاد داله

ي / ٠/ يك / Z مح رى ZZ ض ٥/ ي وسى
فاعل. رفع محل في الغم على مبيي متصل

 مذذولكًاذذشوبهبالتحةالظاهذةشآخركه. ص':

 التح. رنوين نعبيه وعألمة منصوب ران ببر مفعول مدابعًا:

 تعبه. في ملعوقه ئع حقيقى تنته :1قوي

ط ائترذقارغًا

 وهي ،٠الجماءة على الدهائه .يقاله 1 ع: الح 'لثفون على مبيى ى٠ما بعن خيق:

 واءذ. رئع محن في نيى شذ ضط

 .آخره عنى لغ هرة١ 'لتحة تعبه وع"مه شوبه أون ره مغثون قترله:

 التح. قلعين تعبه وعألمة شوبه ?1؛٠يه معثون قارغًا:

 خملة' فًا 'لقح حتن

 لتح.١ على مبي تاض٠ فثن حتن:

 .اخره على الظاهبرة الغثثه رئعه وع"مة ئاعذمرفوع الت"ح:

 . علىآخير لظاهر؛١ 'نتحه تصبه وعألمة شوبه أون به منثون رم:

 انتح. تتوين نصبه وعألمة ئاتزمتعوب به مفعوله خيعلثة:

حعتثرظ حئن 'نحثن خ٠اذق  صتن

حسعى دعت ثان به مفعول اول به مفعول فخًا

خضراء جئن شتئن لقألح١ /٠/
صير
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اإلعراب: عفى أتدرب

ماش:٠-!ضب1

.حكيمًا تخًا ذنتك -

لجنًا. شبب ذمتع١ صتن "
حتاتة: درنبكة ضمن اآلبر الحتر عتاصر ضع - 2

القدم. لترة ملعبًا الساحة ابخنت -
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تجراب4 القواد في اضاد وامع

وأخواتها كاد

الستبير١ اللجهلة ناى ددحل كان عتل ثنتز! فحثة تودخ دهكا١ذ!خو د١ك

 اكًاصاوتبالخمبراب.٢قذذإالش

كجذد! أن ن، شرتًا ثمتارء! غنأل قفون' ٠أن خوب٢و كاذ٠خر في شر'ط .

سها.

!لىتاكت دآلدة إلى ۵كا !خوات .ئعيم

 ذشعذ.1مخ|د|رب| ذني فيم ومع غروب نحل ئقنو جف 

تأني، أن ؛لعرجأذشك ع ينتهي ل٠الت كاه قاالً:٠ بأن اذةا ويجوز

 - أحد - شرع - بدأ ئها:٠و 'لتمر بي 'لثروع ض وقدنًا 'لثروع أذعاالً *

 طفئ - لدرس١ يشرح لطم١ !غ بثااًل: يأن ١اؤتراه ويمنع - أئتًا - طفئ

٠يقذابقون ون٠الألم

 حرى - دحلجى - عسى شثرذهي': ذجا!وقوع وقذنًاعتى ااًلجا أذتاالً *

ينجو. أن وئديب بنتننى جاالً: يأن: ئغتا١ائير -ويجب

يحرر. أن بيبًا -عسى

 من ١لهك محذ آل نكتة١فأبث وقء لعتح١ على مدح ئض٠ فئرت أنتقت:

العراب.
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؟اإلعراب القواعد في الساعد

. خرزه ا على الظاهرة النتة روعه وع مة مردوع اسمها العيوم:

.رممدو تعب حرف ان:

 آخره، على الطاهر؛ الفتحة نصه وءالمة بان ب منصة ب مضارنم فعا تنقثع:

نحزمح ني فندن ورتع عي. شبر; جو'از! نقن ذصدبذ

د. نم'!,'

٩قتار ينحز لئلبل١ بذأ - ب

كررعافيارغاهره بور م٣ قح• ض مكر؛ دى فعن بدم:

؟ .آخره عر الظاهرة التة رشه وع مة مرفوع ناعل الدة:

 عن والنى آخره على برة الغلي النتة روعه وع مة ۶ مرفو مضارع وعل ينحز:

.هو تقديره مستبر ضمحر

 والتاء مناف وهو علىآخره، الطاهرة بالقحه ملصوب به مثعول تتره:
تصب محن في لذلتة١ لجتتة١و ؤته اذ٠تم جر محزن في يع شتزن ضمن

دالذحئر٠ تأني أن لئة١ عسى - ج

لف. على التقدهرة لتحةنم١ على يع ٠جامط دى فثن غتى: ا

.آخره غى الظاهرة .يالذتةنم مرفوع اطمها ج له اسخم الته:

ومصدر. نصب^ حرف :!ن

آني.، عر م؛ قحن قه ,آل بأن شئون لمتئ قتن ي

هو. ئقديره جواز! متر ضمير عن والت
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-
القواد في الناد رهده

مةجره ببر:  و/اسة الظاهذةشآخره، ائةكتر/ة جارومجروذوء

 .عسى خر قصب محن في شفاه

لدرس١ يجكدب أحذ!كتميد
فعلدة حملة خدر

له مفعول الفاعل عرسلتضا مرفع اسمه قأسحطى

لذرس١  مستتر ضمير
هو غره قند

در ذرماذل لثن

اإلطراب, عنى اقدرب

ري: ت ■أزب 1

_اغذلقالريضًادحشغى.

ئ. يئرأ’حمد ! -أنشًا

:كتاصبة يمه—درس ضمن اآلبه الفئر عثاصر ضع - 2

أحنش. _كدترأحقذ
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اهءراب٩ القوايد ضبي السايد للجنس النافية ال٠

نض
 حتتى قدحن وأمي" ٥٢ حتن قنتن ذاسخ٠٠كذي حرئ بلجي تبة١ 

 ثذ!، 'ستمًا التسذ! شعيب التسً إ، جسي عن ئحر٠ال م السبةل١ ثتثة٠ال

الحالذفائ.:1وتذذإالخمخر!ص

قحون: أن حتب بي يثرط *

٠قعئا بنصي قدن -

تكوهباذخمتدزر.٠.أه

قاصا!. كها١ وبجن بجني نعمة أآل -

ال .<يذتلءتهالجر٠الً

مابًاد';ايي:٠

.لصئعتق١ ض أتزج قبنن  :لعصئب١ تحز: في ١٣٠ مغرد! ٠

متحاذاًل. وطنًا يا٠حا  مقصوبًا: زح١بالئض ستيهًا -

جبان. حق قاصر آل مقصوبًا: ئضافًا -

قسن. تًاكاخ  مرقوعًا: نترد! ئبي ٠أن حترها٠ تنم *

ئثدم. لحئر٠بي سعيًا  بد!: جتنذ ئبي وقد -

رحيم. قلئه قًاسي،  سهان: جتئن ئبي وقده -

*قشيلم. ثروة  جتتر: سبه ئبي وقده -
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؟اإلعراب القواعد فيساءح١ ،۶بثممت

اإلعجاب! في نماذج

ضايع معروف ال
٠حرئكعشمنألقحلموسا&ز/اب جس نية ت

 د. محزن ءلىالغححفىةتي |ذتما ئنردوفًا:

عإىآخره. الظاهرة يالته مرثوع خبرها صايع:

آمن تره راكبًا 

بئبى تي :

 مغاف. وهو آخره عتى الظاهرة يالفتحة منصوب امنتها رابًا:

 الظاهرةءتىآخره. كافًاإذهمجردور.ييىكرة ءذه:

عتىآخره. الظاهيرة يالعتتة مرئوع خبرنا آس:

قخاف وطئًا حاميًا 

:تافيهلئجس.

 عتىآخره. الظاهرة يانفتحة منصوب اظتها حاميًا: »

 الفتحة نصبه وع مة )حاميًا( القاعد السم كوب يم مفعول وطنًا:

آخره.عتى الظاهرة

 ضمير وانقاعإ آخره، عتى الظاهرة يالقتئة مرئوع مغتارع فئن قفاف:

آل. خرد رئع محن في لغئبةد١ لجتذةد١و هو، شير؛ كتتر

قبى•سر

للبى. !افية :
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يكع اى٠ااا؛ء اءح٠الق في -اضاد

خبر. رفع محاى بي والمجرور

قارس جواد* تتعلي 

. تصب محن في 'نتح عر محي ا،حذها عتى:

هرة ة لدحر ئ ومغجرور در لغار١ مرف 'لجنتة وشبه آخره، على الغئ

خرد. ئع ر محزن ض و'لمجرور

ي
مرع خبرلنا اته تضاف

 وهو منحدون سمها ا

تضافا
للحنس نافدة

رساع جواد ممتطيكتطذ

ص عاإلعران: عنى اتدرب
نني: ت ب" المر-1

٠الجهل من أشد نر ! -

اليسم. في سو؛ صديق ال -

بة: درسيحة ضمن ا!بر الجنلر عتاصر ضع ٠ 2

.محبوب العئع عليظ ! -
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^االعراب القوايد غو السايد ه۶ىك وبناؤه االسم إعراب٠

القاعدة,

 إلى الربع الجوس خكبدسلعهفي٠ابره همير هوالندي التعرب أ#سم

 بحتنى. رحت٠الصكن التفد-رأيت وصل تحو: ائصب/إر؛نجر

يفر لظاهروأوالحمدره،١ دالصئة٠ صئوءًا٠اذئعربإ االسم -نكونآخر  أوبا

٠الم( أواذواو/)جنع )سى(

 أو دالتاء٠أو أو؛نتقدر ٠الظاهر حة١بالعت اذئعرب/منصوب السم١ آخر نكون -

بغر. أو ياذكسر٠ يا

 أو الحمدذه، أو الظاهر؛ يالكسر؛ مجرورًا المعرب/ االسم آخر نكون -

أوتي؛. ية،٩العتحةالذ

 حئن نلرم وائما ائرابر، .بتعر آخره يطير  الندي هر انسن أالسم

واحذة.

ك  ج: ؤتحة1 ذ!ءؤ سي ١وبععئهك بنعتهاسرب أ

سناخ ا#سار؛ ذًاحماء ألعتناير -  وًاسنماع ٣االشنها وًاسنماع النوصونذ وا

م. ا

 -التاذى؛ذاكانمذةتذموذةةىشتاعف؛.دو.

ءذاذاذذذثذوسىضقحاذم.  -ا

 نا على ببنعتانروى يهذ تكوذنفاف إذالم ينبس تابئة ال اسم -

به. ينصب
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القواعد فبي اساعد

ا اإلعراب في نماذج

وع بابتج

نغرًا |لذكي؛رل اذالميذ'إلى أهلتى

حب غلى مبنى زى ف فعؤع أصغى: بف. غلى ة للقذر ١ العت  ا

عتىآخره. الظاهرة لتئةيا ؤاعرزمرفوع :اك ين

ينزمدوون• محنجر ض صدرنمحي’ينزنو الذي:

 مستبر ضمير والفتاعل آخره عتى مرة الفق يالتئه مرفوع مضارع فئل يرتن:

هو. تقديره وجوب

 .آخره عتى مرة الفق ياتغثحة منصوب يه مثعول العران:

بتوش محيص جندي أنت

 .٢؛رئع محن فى قح عر مئ شذ شهلى أك:

 آخره. عتى الظاهرة يالنتة مرفوع خبر جندي:

 إءرايه. ني مظو تع حقيقى تن شبن:

ر؛ جره وعألمة ومجرور ر١ج للوطن: عتىآخره. لظاهر؛١ الت

قعبدبه دا

 واتكاف به، مفعون نصب محن ني السكون على مبنى نتصن ضحيير إياك:

اذخطاب. عتى داالً حرف

 ضرير واتثاعذ آخره، عتى مرة الفق يالتثة مرفوع مضتارع فئل نعبد:

تحذ. شذذ وثوب نثتن
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,اسراب الدايه ني اضاد وهحع

تجح قذي ربى

الهاءل ماض فعل انتاعل نائب
مبنى ض1م فش

بع

 مستتر ضمير
هو تقديره نجح قذي ربى:

صئاالظراب! عفى أثدرب
ماش:٠ًارب -1

عئ؟ ذهب ألحن

. انكثاب هذا حقبعي مريم يا - ب

ر. الرهه من هذوانثاقة اتي اشترت - ج

تام رسيمة بتوت ا!ية الحم عقاب صع -2
بصاحته. وئ كلح ١هذ -
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.سذكريءسوح ٠

القاعدة,

 ٠أساتة - رجن تحو: تعتى أد لعظ ذكر عتى قذن إ٠اخ ))d ًاالكخلم
 شو'نبقه:٠زحاكأ تات٠ظ  ؤخذى قضمن هوت |لتولثا ًاالصم

تهدأ. ٠ مدرسة مث: ثد ٠

بغأ - عتد.-شقرد :لكحدوده١ ا

حسنى. - عطشى فتنحوره: االين .

 تلميدة-قصلى.عتألتونئن: نم حنم |لؤذثو تتكون

 .زينب تحو: العألمةا ثمدن حقيقي يأتي ذقن

دار. التألمتحو: نقدر حفيفي وغير

اإلعراب، ۶ذماذجف

فح1ثك ن زدت أنقألح - أ

 . طىآخر ظي؛ ت وعآلمدرفعه تفأمذزغ، آلئألخ:

 .آخره خلى الفئاهبرة الكنن؛ رفعه وع مة ع، مرف خبر اسان:

على الفئاهرن العتئة رفعه ءالمة و رفعه، في منعوقه قع حقيقي نمت نكافح:

آخره.

اذوقاًا من 'ذال١ قنبي اتية لبة١ ب.

عزآخره. الغئاهر'ة ئ رفعه وعألمة مرزغ، سدم لبذ:١

55



^اإلعراب القواعد هجع المهاعديبة

مة رشه، في منعوته تع نعت التاحمرة: اخرره. على هرة الفق الفئته رشه و

 و'لقاءز ء٠ا ض 'ننقدرن ئ رنه وعألما مردغ نزممارغ قبي:

. هي ه تقدير مستتر ضمير

آخره، طلى الظاهر؛ نعوالتحا وعألمة منصوب، به مفعون ت ب د

لبة(.١) خر ذن محز في 'نبا وجتا
س:حتشءرالتح.

ماجذهاذكظذ؛الظاهذ؛ءزآخره. 'نوتد: سإمحرونوء

تدذةإلىالمً ذم ج. ذق وصذت

:  ال'محزذهامن لتائ١ مث ذى: 'نتح، عر ظى ٠ماض نز وصت

االذاب.
٠ /ك رو ه رز ي ٥/ //ز /ر ي كهو ي / د /٥/

اخره. على الظاهرة الضمة رفعه وع مة مرفوع فاعل زينب:

علىآخره. الطاهرة التحة نصبه وعألمة منصوب، حاذ تأخرة:

•’.بىئحمذجد
.٠علىأنم هر'؛ قفحرة ٠م' و'ئ خل نفذون، نم ختحذم:

بظ خو ًا حسنى قاحبتا ’ د

الده مضاف
الده مضاف

ن و وثم ثم
مضاف وهو

 مزع خر

ف شفعا وهو
و ثم,و ه وثم

مرفوع ا ملتد

١/٥ خرمم حسئى ة٠قاط
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وع ا<اهءوال ا|قهاءح م

صرإ!لما#عراب عفى أتدرب
ذاعبيت٠ًاز,ب"1

 وطته. يحيه الثتر/يف واطنمال -

.٠_الغتاةالعرتهشرحه

مناسبة: دربة الجملوا!برضمن عناصر ضع - 2

بها.اًاخو حسنى هبة -
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مجهح القواد,اآليراب فبي عد ات رعركع

وانجمع وانمغثى الننردم

القاعدة,

٠ىتغحوذةىوككل٢؛االخم٣قش

 ككمة. - نكلم .توئ أن تذكرًاكانا ثم٠ذاحد زخ طى دال، هوت :الحعراد

 ودون, وئء تجع، حالةا بي تجودون يزيادة٠ ص شيس دنطى ت الئسى:

٠والجح لذعكاا حمي ض

رلحكحوبطشن. - جة٠الدرا الولد|ن ربب -

قجئة: أنتم وهن صد٦ نمخ لكثن ض دل: ت لجذع:١

 وئء روع حفة ووودًاني١و مفروه زينض ولموت اكرلجمأ-جمع؛لتن

٠وم شنب حمز بي وتون

 وينصب دالصحة٠ يرقع وقء أين بيه زين ت وهو 'لتجم المؤكثو جمع - ب

. ببلئتذه ويجر قمتحة عوز الجة/ بآلكحره

الذتاؤذات/. عر ستنت القايرات/- أشجع - حذات١ائث قازم -

 صوره .حقرئصر١ أو ص نمخ أكرر طى ذن ما وهو مدر جعع - ج

مفروه/.

طقااًل-قرأت -حضر الئحزًا. ا

:اإلعراب في نماذج

واسعة المدينة شوارع -أ

باتوتوحضائ. مردوغ، تدأ سورع:
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٠ - ر
ع۶ىك ^ا#هراب القواد ضبي

.خروه ١ طى لغئاهرة١ دالكترة٠ مجرور بئه هتتاف اسايذو:

طىآخره. الغاهرة بالنتة ۶ مرفو خبر واسعة:

مبحون 'لتدق بي لعاملون١ ٠ ب

اثلم. التكر جحن نه اروبال مذذرع حتدم لتالجن:١

جرأ. حرف في:

 .آخره عر لغئاهزة١ لحرة ب مجرور إ٠ام :'لتدق

ذت١ي ثوغ’ز خم جون: التثكربلم. جحع لذاو

التجف بي الغايجات رأيت - ج

 ضمير لثاء١ولثجرقة١ اللتاث٠ الاغتاله لثجون١ عتى مبنى ٠ماخ فنز رأيت:

٠واءذ رنح ذ1مح في شذ

 جحن ئذ عتن؛لشحة لئائية١ .شنرة' شورب يه معنون الذا'يحات:
الذالم. ائذؤ'ك
/س و ٥,

جر. حرف في:

ر'ة جره وتآلمة دالعائ٠ مجرور م٠اس التجف: .آخره عر ةرالظاه الك

التعبيريتا اللجذائز٠ لت١الذجثبد قأزمتز - د

ة
حقيقى قعت مجرور سز حر حرف حترئوج فاءذًا ناض فعلر

فرة عد _اذجواتز ٠ ثهدات٠اذت قازت
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^اإلعراب القواعد في الساعد

وره\ععتدربشاإلذرابا٠أ

تيليت٠ًازب-1

الئعر/. من ون٠القائ د١خ - أ

'لئجرش. من تم٠ذتو- ب

لذتح.١ صل٠سثا لقألحان١ حصد - ج

سيمركتابة: قر ضمن ا!بة الجنلة عتاضر ضع - 2

-أحبفحل'التف.
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رآ! ^ا#عراب القواد قو !الساد'س٠٣

و /٠ و ه بر بر٠/ المطلق؛ اسول ٠
 وديك: ننفيه من نحزن بنن تأتي منصوب )نعتذر( نم !ننطتئ ًاذمذذوالً

 ائيصارًا. (لثريق بتصر خزًا: معتاه _لتأكيدئ

. !عبرًا بذنبه اام؛هم !عترن نحو: نومه ن أوليط -  صريح

يان "  دش. ءة١الت دئم تحو: عدده أوي

'نتطتؤؤ: عزؤ!نمننولز ينوب ت

 ض ولتت ذذثاه، وبودي عليه ذذالً !لنطلي*ذاًلكيكة ذذولر٠اذ عزؤ يثوب

عثى١ م٠تاب وحكم ننفيه،  !ننطئنر، !لتئنويبة ئتتتول!لتطغي!شنب

قيي: ب و!حدًا وقكودًا
 عته أتذدرد _٣ما٦اال كئ ألمته التصترانئن: وبنصإالى كئ*

التردد. بعض

ونوف ثمت ًاو ٠ بام وقفت تحو؛ ننثاه بي اننطلي انننتولر مرادف *

يلتئم.احير!م

التبر. أحسن نشاري عن عبرت تحو: انتعثذر صهة *

االذار. طن! حتصر!لنريق تحو: زلى!لمننولر!ننطلي ًا#ذارة *
 رجع!لحدي - الثرثهذا جننت تحو: توع!نمننولز!ننطلي عن قذن 1ذ

!لننقرى.
دثلو!مبي!لننحد. خمس ءييه صئى تحو: عدده على قذن ت! *

. صرتلث - حجرًا !لتعنثور رست ننو: ليه٢على قذن 1ذ * عص
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اإلءرا٩ القواعد فؤ المعاعد

ا اإلعراب في نماذج

 صريح اءتيراف دننته م :اا ؛عترف

لغتح•١ ض بتى ماض فعن وعترى:

 آخره. على لغئاهرة١ لقئئه١ ئدى ز رعآلمة مرفوع قا-ءل لصم:

ف'زكبضالثؤون.’،_:ز

 كائضت ولمو آخره عر الظاهر'ة ئر'ة٠الك جره وعألمه مجرور نم ذب:

إيه. شذ جر محن في مئ شذ ضمن الهاءو

: آخره. على هرة الفق 'أشحة تعته وعألمة معرب، شنئ مفعون اعفراف

: تعته. في منعوته قع حقيقى تعت صريح

٠االخزاز كذ كدي ۶١^ أعتز ب.'

علىآخره، الظاهرة الفشة روعه وعألمة مرئوع، بتلمضارع، أعتز:

أتا. تقديره متير ضمير واتفتاعل

اظهر؛ءلىآحرهوهوتضاذ. زك:الىشغو!لىهاتكتر؛

 شائإرمجروريائكترةولموشاذ'وياةائشدإضبنشتن تري:

جرشن؛تئه. محن في

 نعته وتألمة 'تنظتعة 'تمفعوبتة لملى منعوب 'تنعتلى ٠اتمعذو# أ٢تاب تئن:

مغاف. وهو آحرزه، على ة الظاهير اتفتتحه

مة مجرور، الى لمضاف العفزاز: عرآخره. اظاهرةا اتكترة جره و
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,*اإلعراب القواعد ضبي

حة١لر طنب قعودًا جننت ٠ ج

: ححكة، ء١باك دصاله١ء لئكون،١ على مبني هكاز فض جننت  وهي الت

٠قاءل رئع محن في متئ شذ ضمن

وع مة المطلعة، ازمعئولية ننى منصوب التطنؤؤ المفعول نابب قعودا:

الفتح. ترين نصبه

: التح. تنوين نصه وع مة منصوب"، جبه مفعول طنب

شم.٠ش’حئز ل:

 آخره. عنى الطاهرة الخسرة جره وع مة مجرور اسو الراجة:

تشاخره عن صادق دبيرًا الناخر عبر

مضاف

؛نته

مجو سو

للضاف وهو

رأ روم

جر حرى
نك

منصون

مطلق مفعول
ه و رو

مدصون
برئوع ف؛ ماض فنل

تشاء ص صادق ندرًا التاعر رهير
نم

سيىاإلعراب، ًاثدربءغى
يبي: ت عرب 1

بقدومك. كتيرا فرحا فرحنا -

٠ار اال قنأة تتأت" -

-قبتاتذض'اذظق

سيمرتامسر: قر ضمن ا!بر الفتر عتاصر ضع - 2

جميأل. إنثادًا القصيدة أنشدت -
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تجراب4 القوايد فو اساعد والع
* ٦و

، اسول

 بي ويشترط حدوبه سسب ليأهك لفئؤؤ١ تعت القر ظئ تعتذر حيه ائتثتوالً

:تحون أن نه( لتثتولز١ )أو حيه تصب؛نشولز

مصدرًا. — ًا

 حواس٠ال منشونى لمي١ ذتالز١ ض )بمعنى ١قني ذذعتدر١ تحوذ ًان - ب

بطتة(.1

 الهاءزؤ وبي الرتانا بي ذزؤ٠اله مع شددًا ص (نتعتدر تحوذ أن - ج

شلم(. طنب دالوالغذتةا٠)تاجذتدإلى

ل جواب يقع ’أن يصح يحيث لفتزؤ،١ بحصور علة انتعتدر تحوذ أن - د

يتادا"؟

 انجر يحرفز جره ز١خ حذوالثثروم )حدى حيه يستوفزاذتعثوالً لم إدا

 ذقار١ )لى ئئع-ذهبت1ب زت1ح بثااًل: في و واش ٣كالأل لتميدلكعليزؤ١

 صراح. عير تفعونألحيه أته تصبرعتى كحل بي ويعرب ل سحتاو

حبه يجوزقثدًا  تاذرت'٠ ثع٠اذ بي حل! تحو ييو٠حا حلى التئتولز

ذةنمايت'■.1،٠ر
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^اإلعراب القواعد في ؛اساعد

اإلعراب! في نماذج

٣االخجتا بي رعية التذزهات/ )لى أثوجه

 آخره على الظاهره الفئتة روعه وعآلمة ع مرو مفارتع فنر أثوجه:

ًاتا. ؛وشير كبن فئمن ٠واذغاءر

إلى:حرفوجر

ج-

جر. حرر ني:
 .آخره على الفئاهر؛ الكسر؛ جذه وع مة مجرور اسم أالخجتاك:

 دالئا»*رؤ رحمة لجو١ لئه١ يكلفن

 عنىآخره. اللفئاهرة الفئتة روعه وعألمة مرفوع، نضارع، فئر ينعلفن:

 عنىآخره. الظاهرة الفئتة روعه وع مة ۶ ررفو قاعر ج تم، اسم الته:

 .آخره عنى الظاهرة بالفتحة منصوب به مفعول الجو:

 آخره. على هرن الفق العئحة نصبه وع مة منصوب، جنه ل متعه رحتة:

جرر زر ب؛

 . آخره على مرة الفق الكسرة جذه ونادمة مجرور اسم الئاس:

رؤ٠اللذ عزؤ بثربيه الشئاهبىء قعئذت
ض فنن قعئدت:  لئاء١و فتتحرقة بالئاًا ال؛دصابه لتكون١ عنى مينى م

قاءر. رئع محر في لغئمي١ عنى مييى شر ختمن 'لنتحرنمة
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الجءراب4 القواعد في المماد

.خره ا نلى الظاهرة بالفتحة منصوب به مفعون لثاحبىء:١

 ى١ ذبت عرآخره الطاهر'ة الكر'ة جره وعألمة مجردون سإ١ فريه:
صريع. زد ته معذر غب محن في ٠والمجرور لجاذ١ من

جر. حرف' ض:

 اخره. عز الطاهرة الكطرة جره وع مة مجرور اسم اشرؤ:

قارب أزور بلرحم صلة ا

/خو
به مفعول الفاعل مضارع فعل ومجرور جار الجله مفعول

ناور ا  مستتر ضمبر
ا٣٠صذ

الرك صلة

ى١٩ساإلعراب! على أتدرب

تاش:٠ا"ًاضب

رب - ًا  اذوش. عن دفاءًا الثذد/ي ح

 بوطه. 'شوق بلعودة النهاحر تحرق - ب

.عمز ًا لمال١ بطنب - ج

سبة: كت( قرسينر ضمن ا!يةا ٠الجذتة صر عق؛ ضع - 2

معهم. لضامن العقراء اساعد -
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رعع ؟ا عراب ادواععغو اساعد معه المفعون٠

 واو ثسمى يجم مسبوقة "مع" واويمعنى تعف وقع نفتتة اسم معه الذعثوالً

اشرا'بوبي بي صد٠ الج )معه( لحصتاحيته الفتل حعتؤًا هيء على يدل الحم
.٠ززذدتخ٢متبل؛سذ:ر

 وهي: هروطز ،lb؛(شيو٠ال على شنب بي يشترط

 يدويه(. الجم انعقاد يصح )يمعنى نغتلن قكون أن - أ

 عته. تتطوف ن١ك مغرد سم١ سبقه قؤن بنن، يذًا ححلن قتته تا٠ تكون ب-ًان

 ". مع " يمعنى نستقه الييالواو نكون ج-ًان

 تحو: معدر يغم ميتين١االىسئهك و"كتفى" تا"٠" تئن اذحتتواًلمعه ينصب
ئدر: لمتلم؟١ و أم تا٠ -  وقحتلز. قكويين ت و

 وشتحذ. نكون يرًا وفقدر والذًا أنت -يزًا

 غولن: وهج »تصاه، على و عمله، على معه اذمتتوالً يشأم أن يجوز 
نر 'تتى 'أو أحتذ تشى >"ذالذهذ (• أحتذ و

ًاتاساووالبل

.٢ًاىتفجحتغصلمريءلمىالثكونفيمحلذفحتك

آخره. على الظاهرة الفئتة ريم وع مة مرفوع، ائتئقذإ خبر ساير:
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,*اإلعراب القواعد في ماد٠ال يتمع

المعية. واو و:
 آخره. نلى الغابر؛ التحه نصبه وعألمة منصوب معه مفعون ت الليل

لقتر١ وضوء التً ر تتو
ذواو.١ عر ائتقتر/ة والتتة رنه وعألمه رئوغ غرتضا فر تحتو:

 نرآخره. لغاهرة١ لصئه١ رنه ونألمة مرفوع ٠قاءل لتر:١

المعتة. واو و:

 وهو آخره نلى الغابر؛ التحه نصجه وعألمة منصوب معه مفعول ضوء:

نضاف.

الظاهرةءزآنمه. مرة محردون ٩ذضاف م:

المدرخ/؟ وطييب أنت ١ح
ثماذتذهاكئضاثكونفىمحلرفحخمم. ت:

 توحم- حتدًا ذئع حر ض لض١ ض بئ مسجح ضبر لثآ:

صح. و'او ن:
:  وهو آخره، نلى الغليبر؛ التحه زيه ونألمة منصوب معه مفعول هبج

نضاف.

رهمرر،وءالره نترت:  مرةالئاهرذءلىآخره. ذضاف

وفهن ألحتي نفى

معه مفعول واوالمعية مرفوع فاعل ماض فعل

فنر و ألحدد مخى
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^االعراب القوايد فج -المايد

سنكض٤ اإلعراب عفى أتدرب

تيليت٠ًارب -1

'.٠-مرتيهوأحا

ذًاككتكذًاهلك.٠_

تاب: رسيمة ضمن ا!بر الحتة عتاصبر ضع -2

-الحياةحلوةواذتاءة.

69



^اإليمزاب ا عؤاعد قي المعاهد

اؤمكان( ونلذف الدمان )ظرف فيه ابمفعوئ

القاعدة،

 ‘مكايه, أو زمايه يبيد 'لفنلز نئد دكر متعوب رزًا فيه آلتنثولح -
ذلئأل قرًا تحو: ني معتى وقتضمن فتحني. قحت !لقطة-اذغه

ن عتى دل تا٠وهو |لرتان ظرف -  للحب/ض كله وكتلح الهعزخ وقوع زت

 أو . برهة التاًا قحت مغت قحو: ئحذد( )غير بهم ن١ك سونح |لظذبة

. انتتن استغرق تحو: ويهاه( يذايته )تعرف محددًا ناع

بسميزؤ: إبى ويقسيم العتر ولوع تكان عتى دن وهوتا انتكان ظرف -

النتئر ذمكان٠ ًاستاء وبي ثسى،٠اذت ننم1اذتك وهوظرف قصبه: تايجوز٠ *

 نيي: ت ًاقان٠وال لرمان١ ظرف بي يثترظ-

. أن فنأل الظرف قألتحودًا ت'، تحودًا أدًا حرف

كام، ًاو لرمان١ تغتى قتفتئد ٠ًان -  يوًا أحب قحن: ظرف تأبد لد ذ الم

يه(. متنول )ترًا: شييد(

 يغض. ٠أوتكان ٠ران طى الداالً ل٠االخ يريدن -

-وءدأس أوابءطىشذبتحو:ضتدتس ٠_اشذب

 التلتائ. تحيس جننت تحو: ١فذله ثمن

 ورنح - أتام - تحو جاالً: مص تكات عتى تددن  قذي الم ذتكان٠ ظرف

 جرب - حثن تا - جهة - ستان - تمتار - يرين - أنقن - قوق - قحت - حلف ٠

حوذ. ص
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اإلءراب٩ القواعد غو اساعد

.-بعيدًا - خارج - داج :تحو أئعالز من نتعا ناخادًا  ريب

 الكان: ظذوفث من تصبه نا!يجوز *

عر ذًا وج ثعر:٠الت ۶اذكا ظرف  و نئذوده نص١اذك موق بعلم دك

بي٠اذ أنتنفي ظبرةمغزًا: في ل. في وتمزب 'لسنجير عتعاصيت

كام.٠اذ لغلرم١ تعسرعر نج

قوب يخذف قده العرن.' قايب واتنم٠ائ إخذى عته الفلرف اقام: تع

ذر: - غروب ج: الذع الستر. لثئتسرؤ؛ر١ دخنت
ائاحم. ينأل يعتدي دلتمكح مثزًا:٠ا#شار رسم -

م. سسن ذاقرت٠ :'نندد -

جاقهار. -ذاداًلءرجموةمج:  سثذت

قيبأل. ارتحت الشذ:

:اإلعراب في نماذج

تساء صباح الله أحتد .أ

مة مرئوع مضارع فئل أحمد؛  عنىآخره، الظاهرة الفظا رئعه و

ًاتا. تنديرة تتر ضمن و'ئتاءئ

 على الظاهرة انتحا خبه وعألمة منجوب، يه مفعون انجألنة؛ نعظ الله:

آخره.

 محن في الس، قح على مئيى زمان ,ل) فيه مئنون نت؛؛ صح

قهرتنتوذبو.
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1 ٠'
^ا#عراب القؤاعد في

المدؤًاهتأل حوزًا تتثتا٠ق

: كون عتى مبى تاض٠ فئن ثحلق به الئ  لقاءل،١ ءتى الدهائة ذًا .د الئص
 رفعفاءل. محؤع مدفي تزح ضبتن ودأى"

 ئضاف. وهو بالقحة منصوب مكاني ظرف فيه مفعوب حواًل:

ف المدناة:  على،آخره. لظاهرة١ ياقكترة٠ مجرور إاله مض

 انتح. تنوين نصيه وعألمة منصوب، زمالز طرف به مفعون تألت

 الجحعةا يوم لحئجد١ الذعتئوالً قعت

٠اذتح على بي ماضر^ًا فنن قعتن:

ئهضعتذلمض. ن:واستل مةرعهصاذواو  فعنمع،وء

 لظاهرةعتىآخره.١ ذتحة١ نصيه وعألمة منصوب، يه مفعون التستحذ:

 وهو آخره عتى الظاهرة يانتحة منصوب زمالز ظرف فيه مفعون يوم:

نضاف.

ذضافاذهمجروروءالمضهاذكترةالظاهرةءتىآحره. ب:

دت نجين جلدت ء١ا

اته لتضاف
هكان خنرف فيه مفعون

1 ة١ ر.
تبيئءلض ماض فعل

ط':,-, مجلن ٠٠ ;ا,„
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يؤج ^ا عراب القواس م المهايعد

متئاإلطراب: ا،ددربش
تبي: ت لزب-1

. ١التريثذ أعثق - أ صذباح

طويأل. وف 'نعيد يودم ماذتظذت - ب

سجارك. قوق أغثنانلي العليور تبني - ٣ ا

مثابة: درينة ضمن ا!به الجنلة عثاصير ضع - 2

. محتة .دامت سبوع
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,*ا#عراب عد القو ضي المماه و

شندرائألثي

القاعدة،

 ءءشتن. تزد خ'ث بدذش ألعتذرد

ذزاننمح٠عثزمتصتذالغذلؤالث ئاذتغك  اجبذذكرم٠كذذهكتخشبه

ا!يي: متها

بذقة. - زراعة تحو: حرقة على دلج وهونا بعانة: -

- :  حماح. - إباء تحو: انساع على دل وهونا بنان

-ثعااًل:ذذوذادصً ءلىذا؛قحو:صداغ-رقاًا.

ءإثاالً.- ضانيف تحو: ب١اصب داًلعلى 1وهوذ قنألن:-

 زيير. - صراخ :قحو مرت* دنعنى وهوت وقعين: نعان -

تحو:حز'ة'_صتر'ة'.٠-ذتتة:و'مادذضذون

وزان قذ تى تأيي هي؛، عنى !يي ي٠الغعل نعتذر !قدون وز ءالب  ئ١ا

تم:٠ات

 قنن - )صعودة( نعونة - )قرح( قثن - )قصا-ثة( قنئة - )خروج:؛ ئعون -

)تعتر(.

:اإلعراب في نماذج

قرئتة يلم٠ال طلب

: مةيهات'شرةءلىآحره. مع سدم طلب . وء ووذضاف
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^اإلعراب القواعد في عد المعط

 قئةالغئاهذةءلمىآخمه.٠حضائإيمجذوت،وءالمثجر'هالك م:

علىآخره. الظاهره الغلثة روعه وعألمة مردوع، خبر قرثة:

لكئاب1 ن1ؤقد تءيي - ب
 ال'محلهذهامن الواقايةا توذ لئونو،١ لغئح،١ عز مثى ٠ماض فز سني:

به معنون ف محن في مثى شذ ضمن 'لثتم ئ؛ وتي؛ الءر'اب،

حقدتم.

 وهو آخره، بي الظاهرة التحه روعه وع ذمة مؤحر مرفوع واعن فقدان:

تضال.

آخره. نتى لظاهر؛١ الةكتذه جرو ونألمة مجررو إالح مز;الى الجاب:

طييب ظاهره ن ألظظ - ج
مل -

حقيقى نعت ع حبر مرفوع مبتدا

2ئ٠طعو ظاهرة ذثثضان٠

مرثئةاإلعراب، عن أتدرب
تتلي:٠ا-ًازب

 تيو؛ة. 'ئمطثوم تعثرة -

-ائقاءةتي 'يني.

ط. زبير احاني - ا

منابة: دربة بن ا!ية التم نتاصر ضع - 2

صعيدة. -قرة

75



صحح ^اإلهراب ا واهد في السهاهد رردئ

المصدرعيرالشذثي

القاعدة،

ذذاواتبل.٠لس'ذزافض  تغ'تبأجو;#شا

 ٠-سلكذدرهتئملدخو)جهر-دجهةر(

-دمثة(. تحو قئعئة: وكن ث: )هع

 ٠ثقاوتة( - م٠)ؤاو تحو حقهكة :تصدره مع  -

)كاقح-كفاح(. تحو فداح وكادللثدت

 (.)أستمذتاال'تحو1 تثر "أنتح

روذسذ'قحو)قحعى-قحئق'(.  سآلتت

 )قةتاال-قةتاال(. "قغاءذ"تحو "قأتاءال"تعتدره

 )اء'م.اخامئ. الاذكذدذحإفتتاالتغو:٠ل"بفق

 اصيرار(.-)اصفر تحو: "انع ن" وتصدره "إنتن"-

٠)اتهر-إتيمار( -"إئةتت 'وتعذدره'ائغعاال"تحو:

 ا<سئغار(.-)ؤستئغرتحو 'اسيعتااًل' وتهندره بتتت  -

٠۵)رلزال-رلزلةوزلزا وتصدره؛'قذذلة'و'بذ!ال'تحو:-'قنت '

سئر(. )سثر ققنئح"تحو:"وتعنذرد"ققنتح-"
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يلع *اصراب القواد ضبي أامد٠٠

اإلعراب، اذجفي٠ذ

 ٣ا#حأل تالة٠ر لرسولد١ بشر - أ

'لتح. عتى مئنى دى فنن تتر:

رة لحتثة١ رعه وعألمة مرفوع وا'ءل الرسواًل: .آخره نلى الظاه

 وهو آخره علجة الظاهرة القتحه نصبه وع مة منصوب، ده مفعولة رحالة:

نضاف.

علىآخره. الظاهرة بالكترة مجرور إلئه نضاف االسألمم:

حتبي قان١ أحب - ب

 آخره، عتى الظاهرة الفتنة روعه وع مة مرووع نفارع بنز أحب:

ًاتا. تثديردة نتير ضميري و؛لثاءز

وهو آخره على الظاهرة التحة نصبه وع مة ب، منصه به مفعولة إئقان:

 ياء نفناف وهو ، آخر غلى الظاهرة ؛لكنر يا مجرور اقيه نفناف :غنيي

إقيه. اذكمضمذشذمئفيمحذجرذضاف

نيايهارًا١ •بعدك بح١ تهئ١ ج-

شقى متون الده مضاف
 مر سلم

ف مضدا وهو ر’/و/مصا

٠ - د ر /
جر حرى تذئوع ل۶ثا ماض فعل

ائيظارًا ني ظعنة ب اح الث وبنر
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القوايد في المعاكد دالج

هلىاإلغراب، !ددربش

لثيابتعبرهاكال ء٠ك

ب_حطالتةمعذغيد'ة.

لتائ.١ تبذير حذروا١ ج-

:حتادجة درسيحة ضمن ا!بر الجحثه عتاصر ضع — 2

بئاجحين. !هنئة وذمت -
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,*اإلعراب القواعد ضبي )الساعد و وهك ه / و٠
الحالية والجملة الحال

 صاحب الغلوويسمى بي تله جاء اسم حانة يبين منصوب اسم الحان *

معرقة. يكون ًان به ويشترط الحالز،

 لجار١ ؤأو٠الغاءز أوقايب به أواذذعتوالً القاءرًا ًالحال: ب٠حاح قكون قد

 ثثولر.٠ال بين سساب وال٠ًالجد تار٠ى مخرًا: ومجرور.

مثردًا. الطاير سمعت -

.يرفصون ذقالنم٠يا بثق يدو- رس كب

.٠اتواع آلحااًلقحدة *

: وانعدد الثوع بي هتاحيه وطايق :مغرد-أ . التين شممت لج نواح

: طية سسز الوذًا أقبرًا لج

 وهومنتصر. ًالثريق ءاد٠ انية:

ف الطائو ناتذت ثم: مئر ومجووو جاو

آذحااًلاسة٠

ترة. أطب

 واوًا، الرايط هتذا دكون وقذ ثالر،١ال يهتاحبنم يريطه رًايعر نتمرًاض - ب

مذ أوئئئصأل، متصأل أوضميرًا . أوًالواووالغ نع
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الجيراب4 القوايد في السايد وعع

ا٠د / د /٠/٠ /٠
مبتسمين الضيوف استقبلنا
رنم /٠٠ // ٠/٥ ; نم عح ٠ زكخو ار ض اه ٠ نم ي ٠ نتتهلئ
به لسكون١ على مبيي هاض فلى استينا: وذًا ذغالى١ على لداذة١ بذا التص

ل•نخفئ ردع محن ني 'لتح على سى شذ ضين

 علىآخره. الظاهر؛ الفتحه نصبه وعألمة منصوب، يه مفعون الضيوف:
ء /د ز ه د ه ر ددو د /0 ٠ /نمدنم // ي و ٠نم ١٠ نم ا /٠ر

 ائابم. المنكرنم جمع النه الياء نتشبه وع مة منصوب، حال :مبتبهبين

رب وهي اذعر،نم زر عدت

فون عنى مبنى ٠ماض فنن عدت:  ثء١و التذحر-قةنم ياث ٠الئعاله الث

ذاءذ. ربع محن ني ^١ عني نيى شذ صمن فتحرئ

 الكذةالظاهرةءلىآخرنمه. جره وعآل مجرور :امذ۶القر

الحال. واو و:

سدم. رئع محن ني 'نتح على نيى شذ ضمن هي:

 والجةًاالسسه"هيذاهذ"في خذالذتدا'هي"مروغياتنم، رب:

 حال. نمر محن

التما؛نم بي ئئمع جوم٠الذ فنهذبتر

محن ! نكذة١ 'تأنيث ياذا،نم نم٠النمئصاب لتح١ عنى مبيى دب فنن فلهريتب:

لهامن ءرابنم.

.ه آخر على الفئاهيرة العتتة رئده وعألمة مرقوع قاعذ انثوم:
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ىثموه ^اإلهراب القواد في

 والتاعن خره ا نلى الظاهرة التنة رنده وعآلمة مرفوع مضارع فنن دلع:

.هى تقديره مستبر ضمير
 محن في اتءا( في )قلع شدة وغظة ومجردور يرجا ت:١ في

ذصبدحال.

عا دكالطغلدم

منصوب حال نرقع عن ماض فعل

 مح ء دك
متربعا الطعل جلس

اإلعراب، عفى أتدرب

:٧٢۶ ت -أزب1

لم. من بكي 'لعلعته لطييه ١ يحن - ا

 اشحرا. من نوواثع ونم حعوقنم عن العلتعللتونا ^١^ -

مزورين. .غار'العدذاذحش

نناسته: سيقة در ضمن ا!سر الحقته عتاصر ضع - 2

. بدمنالعملذئعب -ءادا
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القواعد^اإلعراب في الساعد

المبالغة الغاعرووصيغ اسم

القاعدة,

 به. أوقام الفجع به وقع بتا مصوغ القامراسم اسم

 خئلم، علم: تحو: )ؤبزع وزن على فأليي شعر ن٠ شمر دم يصاغ

 جم لذضام١ حرف دإبداال٠ تصارءها وزن على غير؛ق بي 'لعنر وس

، ر وقتر مضمون مسه. — يسه — ائبه ئحو: ا!خر ناق

 التالخة. صثغ ثمن صيفة القاءززءئدقميالتالغو؛ر منز يحئ ً

عتوتشتق صيع  يالغعر٠ يقوم من عنى بتدلع - عب - يي٠اق  شعر ض اذت

 ًاوزابعا: وأهم سديدًا، ادصاف ذًا دععه يتصف أو بكئرة

قدوس. تحو: قعولع - تقور تحو: قثولع - ر١ءئ تحو: قئاالً -

 كريم، صد-قبيرتحو: مذداًا-فعيلعقحو: ععالعقحو:٠-

. قرح تحو: قجع - نكين تحو: شيزع - رحاذًا تحو: قنئة -

اإلعراب، اذجفي٠ذ

ربه بنن نمر ين٠الذو - أ

اذس:خقدمرهقوغ،وذمهرذئالظاهرةضآنمه.

.آخره عنى لظهرة١ لعتذة١ رقعه وعآلمة مرفوع لختدإ١ خر نمر:

 عنى الظاهرة انتحه تصيه وعألمة منصوب، القاعر( )السم يه مفعون يعمًا:

ناف. وهو آخره
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حاكزع ^ا عراب اؤتؤاعد في اساعد

 وهو آخره على، الفئاهترة الكسرة جره وع مة مجرور ايه مضاف ربه:

 إيه. مضاف جر محن في مبنى شبل ضمير والهاء مضاف

رحيم غفور الته إن

وتوكيد. تصر حرف ؤ:

 .آخره على هرة الغلي التحه نصبه وع مة منصوب ادت اسم ج لة، اسم الله:

 آخره. على مرة الغلي الفئن روعه وع مة مرفوع، ادت خبر غفور:

ة الغئذًا روعه وعألمة روعه، في منعول قع حقيقى تنت رحيم:  على الغئاه

آخره.

طوع رئتان٢ا حيوًا

'لتح. عر مئنى يلتحجئهول حمئ ٠ماض فر حلنت

 آخره. على هرة العلي التنة روعه وع مة مرفوع، القاعل تابب ا#ئسان:

: آخره. على لغئاهتر؛١ لتجة١ نصبه ذعألمة منصوب حاالً ظوع

ذرذبيننم١ على لكريم١ يتصدق -

مجرون سلم جر حرن مرعوع 3^ مضارع فعل

كين ائمس عر بريم خصتدق

هحكيئا#عراب، على أتدرب
تيمي: أزب■1

الئه. ينمه كور١الش ًاذا -
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,*اإلهداب الفوايد في المعاهد واكرمه

 طئلها. ثئم١ اال؛ حضرت -

اذجاييئمرةاذوئتحيي.٠

نثاسبة: ربكة ضمن ا!بة العملة عثاضر ضع - 2

ئدام.٠احالتكطل
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,*ا#عراب القواعد في اساعد والمفعول الفاعل اسما٠

٠*إتماصؤزهواحمبىسنمناسلزويذحشسسلقصن

٠ئىورنىءل٣صو٠تصاغ كمدالغاءلمناذغذلم

تاصر. تصر: - ؤاتح قح: - جايرًا جلسل: -
 التج |لتضارع شعل غ١يص كت لث ثي١ زؤغير٠المت شءل(ن سم١ ًاصاغ

ا!خر، بل »تا وقسر مضمومة، بم |لحضتارم حرفح ال٠إبد مع بلمعلو(،

محتجب. - يحتجب - احتجب

 ثمن اشتق إذا ء١ق قهويربع حه،٠ شتق١ ألدري شينل اءلؤعمزح٠الع سم١ قنتل

 بعل ض اشتق إذا يه مفعو وينصب جذراته متدامة الست مثل: ر( بعل

: سعد ئ لج .٣ارمئلحامً تاتا

 شجنيبلتجتولز. لغعل١ معنى ينخع سم١ هر التعتول،ت رسم *

 نفعون. وز بلتجتولزعتى التذيم بي شذل١ اذتذتولزمرزًا سم٠ا غ١يص

مجهون. - جبل - نتلوم عي:

 شجني التهتاع شعل غ١يص تا٠*ق ثي،١اكع غير ثمن سم؛لنتئولز1 ًاصاغ

ا!خر. تل نا وقح مضمومة بم التصارم بإبدالزحرفبلتججولز

ظ . تع : أظن:

تحو: لقاءل١ تا*يب قيرنع بلتجثولز ‘لتي نتيه عتل ئتثتولز١ سم١ تئتل

ًابواجا. مفتوحة الً ار
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,*اإلعراب القواعد في المماعد

 راب، ذجفي1ذم

دو'بذنى ننتقه لعذؤة١

عرآخره. الظاهر'ة بالغئتة٠ رئوغ سدم لغذؤة:١

آخره. عر الظاهر'ة حة رئوغ خر ننتقن:

 الناء و مغاف وهو يالعئنه مرفوع المثنول م٠ال القاهر تابب نوافذنى:

 ضمرشذرىءلىائونفيمحذرذغاذإر.

نمن-تذخغر٠إن ده'٢ا

.واليت ٠:حذفت٠إن

خ: دقة. نم؛ذشتوئ ا

يت. غ زفو ٠٥؛خ  ننزغ:

 ٠حغاف وتو بت .الزغ الكذتول)كتوغ( اللم صبى لم نتة':

لم. ٠غاف لم دننن نكون غى تي قز س  وي،

موهوب ثاذًا أعرن

حميمى لعت تتودبه مرعوع ل۶ظ فغلحك.ارخ

موهوب ثاذًا مستتر ضمر
صئ;ا

أزف

-

ا-ًازبنىيلي:

أ-إنهحجك'مرو.
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رهكج ب1ءج٠ا٩ القؤاعح في اساعد

يم. ددنو منتورة فنإمتون' - ب
مئدا؛. فارس حصان نشي ! ج-

نتاسر: ترسيمه ضمن ا!بر الغتتر عتاهير ضع - 2

فتقن. .باذعملر
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j القاعدة

 ٩!٠1تج'ب4 دس في اساعد يدج

الفاعل سم المشبهة انتفن

قرعتلى الما'ءلؤ سمم١ي 'تعتقةلغبهة غ١ثص  لوصوف.١ بي دا.دته صقر بلد

: أذرائ به عتى 'لألزم 'نغدفآليي نمع دأيي  مته

 نع : - كاغ٠ض سااًل:-سلتحلو-غلتزح-عم نتن: - كريم تجفى:

شيخ :سن - 'ققألن :سألن - جآن

ف قخضً كيتذل'شلذهلذتب  هك١ًاذبلشذ٠وتخ.نا

 اخر■•٠ازج'٠ازئ٠ازذ٠تت٣جد’ذتل٣
 زده :•قزح :ؤمأل فرقع يلققلوم 'لمتين ه'رب; خقن 'ئقثتهة 'تعتقة قنقن قذ

ركئنظذئك تهكتضلتت_ذجاغةبذ.

اإلعراب) اذجفي٠ذ

لز انخت محمود العللتة ببي وقد رهنا - أ

ا:اسإإتر'؛ضنءرالثفونفيمحنرقعيأ. ط

يالت. مردغ خن وقذ:

كغائ. ولمو مردغ.باتفتقة يولد تنن نبي:

 يعترة محرور ه٢كضاف 'تطلعة:

 كنتاف. وهو بالثققة مرفوع يولد ئانز نعت محمود:

يعقرة نحرون د1كتف اذخهتالز:
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^اإلعراب القواعد في عد

حآلق بحميم اعتعبم ا
 ت'.٣اشرفذاًلترمرييءلىالخكونوفاءلتضجتكتذشيره

ذعألنة زم ني  تماذ. ثموتذ٠ضآحم لظاجه١ ٠الكتر حر نءو

ح ق:  علىآخره. الفئامرة الكثرة جره وع مة مجرور ايه نغاف ا

خاثها ندب مدرسة هذه

 سدم. رنم محن في ر٠الك عر حى سر بنم هذو:

يت. غ مرى حر نترة:

 الفئامرة. الفئئة رنمه وع مة مرفوع، سبى نعت عذب:

ئ، ونو مررغ.يات، فاءذلمغةالذثحهة)ءذر( حدى:  ذهاة١ ذض

ضمثرشذحئءرالثةونفيمحذجرذضائنم.

تفعه سنحه الهتنم الذان١

اته لتضاف  وهو مرفع فاعل

ء ة1 ترخ
مرقع حبر ر ثم و رج حققى نعت ه-

مرفوع ستدا

4mhmbhmه ٠٠٠دعةهسًاهئع حنحة الهوبو !سا٠

-

ش؛ ت -أزب1

.القامة طويل سعيد - أ
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، ،٠

^ا#عراب القواعد في العماعد

شز؛. عدًا شعري ب،ك/ا

الحزينة. الئثوس تييج الحذابق إذ - ج

متابة: دربكة ضمن ا!بر الخئر عتاصر ضع - 2

ًالخديوشدىعي.٠
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دعع *اسراب القواس في بآل\دأاسايد

© I تميير
القاعدة،

يان يدكن منصوب دكذه رعم آئحيز: مثرذت تهمة معو كيتة دض٠اذتر ب

. بئطارًا لدي١ذ ااترى دقيق

نحيزًا. )دقيق كية ونحمى مميزًا )بئطارًا( كيكة نحمى

:ان٠دوء أكتير
 ذقنتن: عته، )نثتوض آحنبرين سم قنن يأتي لج٠ الذعذد: ثنين -1

 تعة. وجرون أربع٣التؤ بي مبذ: آنتذد:

. يلوغرام ئسريت١ ئلت٠ ألوزن:  لحم

 شجرًا. صاًا |لقألح ع١ت ئلت٠ ألكئرًا:

. هتثارًا زرعت .٠مثل كاحز:٠أذج  قنح
 طن عتها 'لثموض برين تهمة غنم قنن قأبي 'سم فثنم: ثميعز - 2

التواى٠  ءًار۶الذذافذًاطو

٠إءرايو' ذحجكم آقتههر
رض غرست سن: مغصوب دابم نغنم ثمعيز يهكون - 1 هجرًا. ا
 أومساحة أويزخ وزئ 'سم اذتذًار كان٠ إاذا متعوب فننرد ثمييز قفون - 2

م. سمالتاي ئبيا

.يا#تمأذيعس. وقفونزه

أن ط١حر ؛سرقت مبذ: ؤليه( ذنب* حرن ذن  ذهب* ض أوجراط )عاف

)تزوريهى(.
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^اإلعراب القواعد فو المماعد

ا اإلعراب في نماذج

وردة يثرين قشت

:  ث١ك١و تحركة٠ال باثء/ دصكاله٦ال لئحكون١ ض بيير شى فند قشت

 الشححكةضجيشلمذيئفىمحلذفعفاءل.

صككحقكجتعالككراض. عزفن:  مغتولكمئصوبي.ش/

 شتوشالتحة. تنيير وردة:

 دضبة لألءبين١ أكثن ًاذحارس

 آخره. على الظاهرة .التئة مرفوع مبتدا ألحارس:

 نضاف. وهو آخره نلى الظاهرة دالغتنه مرفوع خبر أكهر:

 ذغتافيإذهشروريوء!مهجرهاليااللهجذعاذذبض. عتن:

 علىآخره. لظاهرة١ شتوظ.ظتحة تنيير نختب:

٠برثقا# ستن ؛هتريت

 ء۵وا ۶ائتحر بالتاًا الاًصاله لسثذقون١ على مبنى شى فنن اهتريت:

 رئعقاءذ. محن في مز نتصن ضميري التحذكة

 نضاف. وهو آخره على الظاهر؛ دالغنحه منصوب .به مفعون سلن:

علىآخره. الظاهرة النترة جره وعآلمة .الضاقة مجرور تمييز لز:برتقا

ظص'ذا؛
سم و سم
منصون تمددز عاشهتذئوع ماض فعل

نأن سءل عكم
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^ا#عراب غوالقواعد

ص ىا طراب، عفى أتدرب

تيليت٠ًازب-1

أ.ثممر،ةسافذت؟.

خه. ب.كرةًاذفذحظاس

ع.٦ج_ابً خ'قؤإبتنم

مثامبوت دذميحو ضمن الجنلوا!تية عثاصئر ضع - 2

تلميذًا. أربعون الرًاحتة في رك١ذ -
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التشئه، زلى لث تم١ من وحوب دا#صاتم٠ مجرورًا جتع !لتعك تمييز يكون

تحو: ودأنيثه قدكيره بتمعنوبي ئخبغ

دستنكبث. أحي ؛هترى بصعرز- ست قرأت -

 سعة زلى عشر أحذ ض بي!لتذد!لتنكب/ منصوب مغردًا قمييز!لتذد وتكون

وسعين.

لحو: وبأسه تدكيره بي تمييزالتئردص وقاعشر( )أحذعشر التذد يوابق

عتن. عشر؛ يحدى-عب بي!لعوريووأحذعشر -

!مرأ؛. عشر؛ الستي-رجأل عشر !ئي رسمت -

 بي بعتذر!ننسر ئحابغ ئكون عشر( بتتن زر عشر؛ )نجدن من آلتذد تكين-

: ببتا عجزه ويوابق وقأبثز قدير شان

ولدًا. -بي!ليتمحدىءقرةقا؛وأردتذعشر

لغرقئكون العم قمييز ًائا تحو: با#ذًااتم مجرورًا مغردًا وا

!نمترتم. ۶يتا قحو ماتإؤ٠ ألف _تعدم٠سعتة ناقة !لغتم بي -

، مغردًا السئيئضاسئوقمييزًا١ ٠نمم بتن: السم١ لكون قادة1  تكوًا إ؛الز منصوب

؟ كقاب نمز نتو: بي!نحتتم 1ذوقعه حسب "ب"نمز و نحردورة قارت

نقدم(. به مفعوًا )نمم
ألمركزى.وي نمز
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يرع تجراب٠٠ اءد٠اؤق فوج

 هي دا#صاقةك،إذ|كادت٠اال/خعإيوسيزًامجرورًا"السمبتذاكلم١ -يخون

؟ حملك يمت درهم يخم تحو: مجرورة

اإلعراب، ذم|ذجفي

فيايترًاذقلخضف أ.

فمجئتئشالخكون.’حر٧

لجئلة١ وبه آخره، نلى لظاهرة١ ترة٧الك جره وعآلمة مجرور ثم١اىس الستر:

مقدم، حم محنرئع في وتحو لجار١ من

تة تذبر تتدم رع: عاذ. ونو آخره ظى لظاهرة١ مروغ.

آخره.نلى الظاهرة ايخئرة جره وع مة باالصاوة مجرور تمييز غرفر:
حعتاذًا عشر أرتت لقألح٠ ؛خترى "ب

بف نلى الئقدهرة لعئحه١ نلى مبنى ض مط فتن ؛شترى:  .ا

آخره. نلى مرة الغلي الفئئ روعه وع مة مرفوع ناعذ الثألح:

 ير. متون تصم محن في شحرش قح عر مئ زرًا عدن غز: زنتن

التح. كوئ قهبه وعألمة شتون ننعر حعاذًا:

يوم وعشرين حنتن الرحلة داستر .ج

 من ي مدن ! تكتة١ فأنيث وطء لتح١ ض متئ دب فش د'امت:

الراب.

ءذ الر-تتة: آخره. على لغئاءأيرة١ 'لعتتة رئعه وعألمة مرفوع ف
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القواعد فيد٠ها٠ال ع۶واك

 الطربزةسالرلقائ. خلى منصوب به المعنول تابب خمسة:

عطف. غراف ن:

 الياء تعبه وخألمة تصه، في عئئه المتطوف' قح متطوف، اسم بشرين:

 شتتحىبجععالتذتيالتالم.

:  اذتح. قرئ تصح وعألمه شتوئ قفر دوم

؟ بهتن نمز تي

 يه. مفعوت نصر محن بي 'شون على مبني ستغهتام١ ًاداة نمز:

 قترينالتح. قعبه وعألمة شوب تي بصة:

:  و'اث، ئرنمة٠اذتق .يالئاء الئصاله_ 'شفون، ض مبني تاض٠ فتن شعت

نتي. رعع محن في مبي شذ نتي لتتحرنمذ١

خم طقن ساذك'فيالطباق

مجرور دبر

باالصافة
وهو مرفع فاعل

م
مضاف

مجرور سز جر حرف ماض فعل

عدم تاثة٠ لسباق١ في ذك'غ

صرعكجاإلعراب: على اتدرب

تاش:٠تيب-1

بلعمن. مائة مدرستي في - أ

ستهيد. أش ب٠الحر في شار' - ب
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,*اإلعراب القواعد ضبي اساعد

. سئون القران بي - ح حزب

.ب٦كواك تسعة ؤعتحاء١ ح٠اكتتغ - د

متابة: درسدحة ضمن ا!بر الجنلة عتاصر ضع - 2

. عشر خسة ةالنبارا في نجح - طابب

97



ا،الجءرابا القوايد فو النايد

أسنتثنى

القاعدة،

* : بابلهكافيام.ئلكختذ آنتقتى  اجدكرمليتد'تا،ذخالغ

تد مدإ ٠اذ

ث:٠دال ت٠بآلحاال ؤلححهعى *

 أ-ووخبئاشصشا#كائإذاكان'الك جتصاجاوسىثم

ه ينيح مثن: مذكورًا ٠العميل ال !
تنيع ن،لكألم١بذاًلإذاك أنه على البائ1 أوتم الىسذائ1 شنبوعتىI ب-جواز

تذررًا. نت ئلتحى
كه  اهكذ٠ مثن:  )ًاذكتال،(. نماذالبإل

ا!اله خ)متوب(.٣تار٠

٠دبذححذصغ( كتان٠ليحمذاتجهك٢-تر

ن 1إذ ٣الك  بي موقعه حسب - ج  غير منه ،٠والكستج تتي! ااًلك م ك

 ٠"إال"ضذحذزذةتحكتةتىشمغوتذذب٠تلشر،كتاالكاك

ئه!كتاالً تجدئلذ٠حصر أد  ؤبإح(. )

نن نمئتاال ،إال رلط ت . به(. كعوالً )

ئه بكتالز٠ ! مذذت ت -  حر(. يحذف شحرور )

 ال#ضفوجهحا تزورًا ١تتتتذت عتتتتى تيهوه زتجى،٠ ليحى 0

. ذب
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"إال". بعد |لواقع م٠االس حكم ؤكثهما وسيوى غير أت

٠البل سوى لبل-١ غير ك ميث١ تنيح مئرًا:
كحال. سيوى كمال، غير كتال- غير اك يد جاء ت -

(. ؤاعأل غير )ثعرب لر-فتا فتالز-سيوى غير جاء ت - مرقوع

وكجرور(• جار )ئعرب كتل لحركتل"يعموى نررت ت ع
!; د ٠تم ٠ًا ا ا ببت ت٠ًا٠ ز ل ر٠ غنمي ح < ؤا :٠/٠ د  د ١سيح ١لتعتمإذ١ واحب دهيما نتسكنى١ ويكون وح ( ا٠)ءد ي يسكنى

 )تا(. د سقا نم إذا جرهأو تصبه ويجوز )ت(

(د لتسسذى١ أت أو به نيجوز )حاش د_ء٣ااك وصتم مثً : ٠الجر الئعتب

العراءةنم. كاب٠ عت( ت

ءد وصتم - القرءةص. كتابكابتم ١الكثب

ما حاش الجبتاع١ التعلموزًا حضر - كتلم.-كت

اإلعراب، مادحي

سبون و|صل .أ  أربعة( )سوى-أرتتن إ ريب٠التل '

بيشالغتح•٠فحلتض و/اصلت

ذحجةالذمالءل. ضغ٠فاءلتر : ل ١ بالواو

. آخره على، الغليهر؛ الفتحه نصيه وعألمة منصوب ده مفعون :التدريب

 تتىتنوئضالتح. أد,؛متم.نية؛ إالك

بف عنى التدهرة .؛لفتحة ملصوب ستتتى سيوى: . وهو ا ئضاف

وحشذبقج٢ظانى نتة:
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ن|١آل\رح٠| عراب اال q ٠٠ا٠اه في اساعح وعج

اذبل)ًاذ(ددالبل٢تاهب

ا#عراب. من له محن  نغي حرف تا:

ض فلى حى: لتح.١ على مدق م

: ًاداذحصر. إ

 .آخره على لغ هرة١ بالغئمةا مرعوع واءأًا المهجع:

 نضاف. وهو لتئةبا مرفوع واجع غير:

اف الهجو:  على،آخره. لظاهر؛١ الكتذه جرو وعألمة مجرور ،٠إ ذض

 دثيزز )غير( غير اذتتا.دقون وصلع ت

 ٠حرهئشألمحللهمنا#زااب ت:

 ٠العتح فلىماضمدًاءلى ولى:

لشرالتار. الشتا.يثون':  قالىمعياذواوالع

 تغاف. وهو شوب؛لتحة شتى فير:

تغائ. وتو بوغ.بالت من>الشاقون'( بدن دد:
ئكأ٠ ي كلك ئد٢ك لئ ي و ٠٠ نم ٠نم ي و ٠/٩ ف منز:  ياذمتى. تئحئ نه دالياء٠ مجرور بثه ذض

ذالل٠كً حرثغاالعق

 شائ. وتو آخره عر هرة عئتة مردغ سدم كل:

 شافاقئهمجروششرة. أتر:

تا:حرذمصى.
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هراب القواد كي المعاد لعيج ييع ^ا

 ضمير وناعله للتعذر، ه خر ا على اللقذرة القلحة على مبنى مازرع بعل عدا.

 . هو ه تقدير مستبر

بهتجحئغتحة.٧ش :٠الحق

 رول بعدنا وما المعتذرة( )ما و يالغلنة مرفوع )كذ( النسذإ خبر زج:

ً. نصر كحل في وابع صرع يمصدر  حا

ه الوش أرض إلى الحجاج ناد واحد  إ

مستثنىج/ج/ و
سصوو

استثناء اداة
ص م ف مخدا

؛ته
مجرور اسم

«- و وك / ف مضا وهو
حذفال مرئوع قًاش ماض فعل

واحد  ؛# دور أرض ؛لى الحجاج

اإلعراب! على اتدرب

-يقصحكلسصطإلذفاقإ#العلم.

حابد. سوى ر تا ما -

.١قاصذه )# لشئ١ ئبك/ في نقع # -

متحان اسبتة عن اظمين أجاب - سؤالز. حاشا ا

تاسسة: ثربتة ضمن ا%بة الجنلة عتامير ضع - 2
/٠/٥ /٥/ ز //٥ /٥//

العندليب. غير العصافير غردت ما -
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٠ر|بهباإة٠,ااا القب|ءح فج |ساءح يرع

اتنادى

القاعدة!

و ستدءائه. كبيهه ء١الذد ة١أد بعد دكن |سم أوتدى:

: إعرابه - ب
مذ تبرة أو لذتائ١.ي سهًا أو )ثضافًا( كانا إذ   ذتادى ستبًا - 1

• مقصوده(
يًا ثسه! دومه عو  مذلذ:_يا

متال'حظئوا!  ذحثرنم دءاه _يا وا

.حتاب٠ال دلكنيوم نبتًا ئ ٠

ت ميز  مثمودة أوتبرة مثرد  عنمًا إد كانا به يذعع ت عتى اذتاد'ى ستى - 2

جهودلث. ’ضتاعف كريم -دا

_يامتاقعأنجًاءحئلذ.

 :مي التذام أحرنًا - ج

و'وا" "نثا" فأيا" ?ئ"   ائاا

يأنًا.  ذتوف يم ويذ م  دتثا " دهتا" ستغترن -

اإلعراب! في نماذج

 قا’ساءد  لخر ذاءز  1ت

نداء. حرف يا:
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عراب القواعد فج المماعد دعج وأت ^ا

نغان. وهو يانتحة شوب منادى قاحًا:

ضذلمجًاو ةدترة. فخر:

 تنديًا؛ وجون شًا ضمن وصئ شون، عر مئئ أنًا فذذ :٠ساءد

مفعوذبه. شب محو  عنى؛شنوذيي مئئ شر  تا:'ضمذ

 ئ تو قبه ؛تجآ ب-

شحة. شون تاد'ى دير :

 اي مغاف والهتاء نغاف وهو بالفنهئة ۶ مرفو لير () قاعبا قذ: قنئن:

اذجًا. محبًا في ٠الغئ عر مئئ

 ائتحًافة ء۵وا 'شقون، على مبئ شنول مبئ ٠ماض فنز بورئ:

اذغاءر. سي٠تا رقع محزن في مئئ شبًا ي

#م١  ئثها دتادايكك  ذمابئا ئ - ج

جرأ.’حرهف ئ:

مبيي متصاب( ضج نا و مضاف وهو ةيمجًاورياذكذ ءماق:ا  ذتائ:
إلته. مصاف جر محاذ بي الثغون على

ضمير وانقاعن الياءي على انئقدرة يالتئة مرفوع مضارع فئل نادي:

نحن. تقديره وجوبا مستتر
ي ٠٠/ ٠ ه/ ا ٠ لكز ة ٠٥/ ي وه ١٠ /٠ يه. مفعول نصب محل في انكسر على مبيي متصا ضمير ي:
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,(اإلعراب القواعد في عد المما

اسوف.٠غا،٦ذذغذر ٦يالح٠بيشىذ حذا'تى #:

ق. ي::

احره. على الظاهبر؛ لئثة با مرفوع #( )ض بدل ا#م:

حرس! 'لعرينز مر يى

الفاعل امر فعل
إليه مضاف

مجروذ
 وهو منصوب دى نثا

نضاف
نداء حرف

 مستتر ضمر
عت٣٠صذ حرس١ العرم , مذ ئ

قيي: ت’"أعرب 1

. الملهوف دعو؛ مجيبًا دا - أ

المئًا. واصلوا مجتهدون دا - ب

يآو#دك. أعتيي #مد١ ى ج-يا

متابة: رميمة ضمن ا%بر الجملة عثاصئر ضع - 2

بوحئنلثًا. دافعًا كن حسام  ي -
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دذي٠بحخجالععا

®
رعروع اب٠٠,<ااا الق*اد

أنعطن

٠الىالحذل

 كائالي:٠ ذهي' التطفا أزق أحدد متبوعير وس تتن تتوسعن تجع آلتحئمح

 انحكم بي وانمتعنوفرعتثئه انمععنوتر بين بنفتع ذقكود  :أنواو -

عراب وقاليذه وصل؛ننتئم تحو: اذعبيبًا و# -،٠التذي ثغين ’أن دون وا

 'نحدث. ثم ن٣أندوالعر تحو: ب٠التذي ذثفيد قم:-

 انحتل ععلزو بي الحسًا معتى وئتفمن واندرج انسب وتجدد الفاه: -

قتحح'. ضتتيه بي جد قحن:

 تل وبذك' شتل ت قحن: قتنن بهتا ذأتي١ أو 'مؤ باتو١ د.يها١ويذ تل: -

 ا#حتار. تل ا#شرار ثماجبر % - صديقه

-#:ورادديهااذضدمعاذعهلفدحواتمتذاذحقهآلاذتاطل.

تاحة أو انير ويد :أو - تاء.أو صباحًا الرياضة تاس - قحو: ا

العئنحاء. أو ا#حتار -حاشر

 وقحو:١و و#تكوذقتًاحا أوقهي، ينفي سذرالذوبق١ وتجدد لي:-

 الحتارة. لي الهالر رتجتًا قا٠-

 تتري؟’تجبًاأم أأذتًا تجًاإتاأنبذقحن: :’-أم

 '.“ثتذرعم نم أم ئذرقهم "سواءعلثهم قحو "مواء" يكينًا أوانحو مبوئ

بتنلوفى ياذحتًا اذقاتًا تبع 'نتنلوفًا أد  حر وقدد# انتاتًا وتجدد حر:

105



۶
,*اإلعراد القواعد في المماعد

 ا%باء. قمزؤحتى٠٠ال بى لئالميذ١ وصل - تحو: عته

ً حرونًا ثئتضي اللده: عراب' بي بلهأ تذد اقايعًابمًا تا٠ دكون اذذطزرأ  ا

 تخحاتذدنمحفيلفشلوفًاوتبهحطوفاظو.

سم عتى سم يصلفًا ٠الئئلة عتى واذغئتًا ذغعل١ عتى و'ذغعل '

’اإلعراب في نماذج

العيد يوم وا#صداء ا#فئل زرت
 ضير وهي ٠الذتحرقة ؛۵؛٠دصابه ثكون،١ عتى مبيى ماهى فنل زرت:

 قاءل. رئع محل في الغًال عر منى شل

 آخره. عر الظاهر'ة التحًا تصبه وعألمه شوربًا به مئنون ا#هتل:

حرفًاعف. و:

 الفتحة نصبه وعألمة نصه، في عته المنطرف ئع منطول اسم ا#صداء:

علىآخره. الطاهرة

 عتى الفقهر؛ الفتحة نصبه وعألمة منصوب زماري طرف بيه مفعون يوم:

نضتاف. وهو آخره

اذكرةالظاهذ؛ءتىآحر,ه. لئغافًاإرمجذوذوء#مهجذه ب:

نجمشا؟’ أذتًائهحذأم

رسبم.  :

شأ. رئع محل في منى شل ضهر أنتًا:

عزآخره. الظاهر'ة الغئئًا رئعه وعألمة رئوغ جذ ئر^ذ:
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حذئءطفللتشين. أم:

 لتتة١ رنه وعألمة ذنبه في عته ف'والمئط تع منعلون نم غيم،:

عنىآخره. الطاهر؛

'لتح. على متئ جر حرن مذت

مغرور- نم جر محن في متئ شن ضمن تقا
 حددالذايثماللن٠زبأ ج.

نتح.’ على مئئ دب فنن سريًا:

 عتىآخره. الظاهر؛ العئنه رنه وعالمة قاعلمرلوع أحمد:

آخره. عتى الظاخرة انفثحه غبه و#مه ب منعو به مفعون ألناي:

نم.٠لتر عطف حذنًا قز:

 ئ تصبه وعألمة تصع، في على أنمنطون تع منظوذ نم جت:

اخره. على الظاهرة

'الظلى د. شلىاذدهذ

يطوف م ،'للنفى عطف حرف تذئوع ع،ش ماض فعل

# هتذ# ائصر

وزدهى اب- عر عنى أتدرب ا

والمديتة. ائقرهية في ذئش١ أحبًا - أ
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- اإلماب٠ القواعد في المعاعد

غادق

تر؟ أمم د_ ز'رختالفئح

ح حناية دربكة الخكثرا%برضمن عتاضر ضع - 2

الكاخر. ش القهئار ركب تا٠ -
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وؤع ا<اا؛ء>اب مواعواعح الععاعه ٣٦١٠ ا/شئ ٠

القاعدة!

 انكر'( مبانًا تحو: متبوعه وبين بيته واسو بأل يانجكم مفصود قابع انتدنًا

الطابي. حجم

ً -يتغيم  ئسا(: أرتعة )ز اذتذ

-  ً ًكل( ض 'نكذ تدنًا )أو ذئطايق:١ آو  هجى كان٠ بئا٠التي؛ تدنًا وهر ا

 #ئبى مثى ۶شثايقا ومئ ذقاضي١) عر ذقاضي١ وصفى' تحو: نتاه

ن ود(. نعتى طى تد

 ذللثًا قليأل فان' حذاء كله، ض انجر؛ تدنًا وهو انكن: ض انجر؛ تدنًا - ب

( يصفه أو ) ربعه انجتز  وهننًا تحو: يته لهن أو شاويًايشتغر أو انجر

)أذدكه(.

 جزء؛ قكود  أ# شرط' عيه،تثقبنًا بتا٠ ء٠الذي تدنًا وهر سيتالز:١ تدنًا - ج

 .١اذعايتذ  ذواجه 'نتجر حبًا ' تحو: به

اذتييعًا". أحلوبه قاب۶اذ أعجبيي’

عته(. تثقبنًا *يمر  ا٢جز ور  #ذلوباو با#مو'اج

سمالز وتدلز انكن ض انجر؛ تدلز بي يشترط - ً ا ئعتا  على يعود يضمم ا

٠التدزوئه

ً تثهالبق ’أن يمثروطز ور  - ً اذتد'  تؤ  ز،٠واقي #زيغز بي مخه واذئتد

صثوتر عاتر انقاتر، بي قرتًا تحو: أ%خر *بن اللذعين, أي بدينًا تنبًا
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اءه٠ااق فج |مح يسمع

.٠حالتة
 ض التغتتر يتذل و% لز(1الب بي ورد كتا٠د هر١الظ ض |لظاهر سدنًا -

لحو: الشنقر

تتذبدتوكيد وبسثال'(. )أنتًا سذتًالتًا

اإلعراب، في نماذج

تامءبيهتثج ألفًا أ.  اذتال'ئ ا

'لقح. عر مبى دب فر ثفًا:

تام: . آخره عتى الظاهرة الفئتًا رئبه و%مة مرلوع قار ا

ً قع تطا.يى تذنًا عبي:  عر لظاهرة١ الغًائًا راي وعآلمًا فعه ر ش نه الثد'

 وهو آخر ض الظاهر'ة 'نتحًا تصتيه وعألمة نعلويبًا يه مئتوئًا تتح:

تضافًا.

مًاجره و#ئ: اذخترةالظاهذذءاىآخيه. تغتافاقئهمجروذ،وء

يعًاغتهتا ائئد  غرست .ب

 وهي المتحرقة يالتاء ئصابه الثقون، تز مبنى ماض فر غرست:

ذ ءذ- رفع محزن في لضر١ عر مبى شر ضهر

.آخره على الظامرة الفتحة نعيه وعألمة منصوب يه نًا مفعو الحديعه:

 اذغتحًا تمبه وعألمًا تصبه في نًا الثد'ل قع الذز  من حنء تدنًا يهًاتها:

جر محزان بي مبيى تتعيل ضمير الهتاء تفاف، وهو آخره على مرة الظا
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^اإلعراب القواعد في المهاعد

خضاذإب.

 من ب محن  الونىتة متحن وهون' ?١ ض مئئ دى فتن أذتعبي:

لمذارثوتاتالحلمضجشلفيمحذتعكبمئذولكهحقم.  ا

آخره. عتى الظاهره الغتن؛ رئده وعآلمة مؤحر مرقوع قاض الجنن:

 الظاهر'ة ت رئده وع!مه ذكه في مذ الذئد'ل' قع خمالد١ تداح بجرد؛:

بئه. كضاف" جر محن في مئئ شذ ضمن ذها؛١ ولمو.ئغاف، آخر عتى

كة٦الحم بي 'لعئفوف بد1ح ذقايد١ ققدم - د

مجرور اسم جر حرف" به مفعول تد'لش#بق برئوع٠قاءل ناض فعل

كة٦التئو في العئثوذًا غلن لقاثذ١ ققذم'

ورنيبI االعراب عفى أتدرز

قيي: ت ألمرًا-1

أ-ألمجئييالذتئإئتاد'ه'.

ءادأل. ح! لممر' لخليغة'١ كانا - ب

التثحه. زهوره زلرييم وعنزح حب ١ - ج
برضمن عتاصر ضع - 2 تاسسة: درسمقة الجنلرا

_تاعالغ!حوالطلتلثهد.
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وتجراب القواد ضل المعايعد وأكك

التوكيد

القاعدة؛

دفرن بي االًكرر ألمر’ ئدضيهحو عه متبو بعد ينصفر تجع وكن

'نوش. أرض لى1 قغسه 'لقريق دءا
لعفئ

 ًاو.بمراده. بلحظه األول التعقل يإعاد دهون

دئا. دكت ؛ألرض دكت/ _إذا

قوي. التذث"؛ألسد ١ذذ -

تتوي

كئ أو 'نعس"، أو" 'مز' ينفر," قفون'

 االسم بند أوتجلقا أوتج#، أوعاكة وجيع

 ضيتر بى األسم"ا هذو لص-الةك شرط" لثوكدو،١

التوم. عر ئعود

الوصولنم. ظ زر قغسه اذش"اًا.يق وعر

اإلعراب؛ نماذح

دءاداذذكاحر1ء أ-

'لتح. عر مئيى م"ض فر تدت

اتج"اء في نه قا.خ ءًاد دوكين خاح":

آخره. طى هرة الفق العتتة رشه وع!مة مرووع واعل انتناحر:
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يكم ماب1,اا ه٠س*ا نبي د٠اهرعاالععا

هذ'االتث"األسددقو,يه ب.

تتدم. رئع محن في تنى إشاره ز: ذ'ا ي: حرف' نى :١خت

علىآخره. الظاهرة التئة رنعه وعادمة مرعوع نعت التثئ:

 ظى لظاهرة١ لعحمه١ رشه وع!مة رشه بي اذئوئ" قع لحظن توكيد 'ألسد:

آخره.

ظىآخره. الظاهرة يالته مرفوع هذا در قوي:

لمغبد١ لتملؤ١ب يك:يعهكا أوشقه لتاقل1 نثتحزح .ج

آخره. ظى الظاهبرة يالتعة مردوع ۶ مغازر بعل نسعل:

آخره. ظى الظاهبرة التظ رشه وعآلمة مرووع واعن انتابوًا:

 الها؛ضملىتبرتىفي ذذو'تضاف، ًاذقاتمذلىلبهشتوب أذقتم:

لبرجرخاذًاإته

عه. ٠شاف و'اذها؛ ئ تضح ونو ممرئ دوكين :1جميعه

(لكلى؛ جره وع!مه ئباب مجردون ز لبر:١ جذ، حرن الت:١ .طبر:
.آخره على الفئاهر؛

ايه. إعر بي بمنعوبه قايم نعت الغفر:

االحتماع تفه الندو حفر .د

به مفعول اليه مضاف
 وهو معنوى توكيد

ف شغنا مرفع فاعل ماض فعل

االخناع و ٠؛. ير٠المد حفلى
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- اإلماب٠ د٠القوا فوج امد

I اإلعراب عفى أقدذب

تاش:’ًاضب-1

 ت١ أحتمع

لثاب١ - ب

رربرلى

 الغار. مواقد حون" جميعهم ص

األش. ۵ءما لتب١

اذماذ. يجني ننا |لع!ح ٠إن - د

بر الجحته عتاصير ضع - 2 تاسة*: ريحة ضمن ا
لتغدافة.٠ا حملة في جميعهم ات"ؤان ذارالً ٠
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القاعدة،

 قه هيء صقة ًاو هباته نمن صعو ضان متبوعه لقوبح ينكر قابع اكشح"

 طتيثه. جعبة موحين هت؛ ًائ"تاضبي خادالً 'حفر تحو به رتعاط١

ااًلذت"ذذمان:
/؟ رو ٠/ ؛٠ ده / ل حم ب ٠ /ثم٠ ل وك،؛ /ونم; ه ٠/

 رفعو بي منعوته يطايق صفادتومتبوميروهو من صفة يين ما وهو : حببي - 1

 قعرفه دبي دقن"كثرووق"يشه، وجمعه وكوراوووكتيته وجرودإغرابه/( وتعبه

قحد: وير

 تاححة. لحقعحة١ لقاة١ - مؤدب بليد صديقي -

أرضهم. يجون ائئنيصنزًا انق!حين -إن"

 دابم" وفود تيروئ، أد ذقنعو دو٠إغذا بي شوق" سع سبي: - 2

تحو: ييبه وق" قن"'يرو بي جده تا السم وعقايق مغردًا،

.أج!قه جتت" يلمين" ١هذ٠ هو'ؤتا عي! قرًا زرت٠

Iاالعراب في نماذج

المهذب التليين جاء

فذلتاضتئشالتح. جاًا:

آخره. نتى لظهرة١ يالتئة٠ مرلوع عزن نى لييث:

الظاهرة العتتة روعه وعآلمة روعه، في منعوته نع حقيقي نعت التإدب:

علىآخره.
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٩هب١جءر٠ه| القواد في الضاد وأنمكتخ
شعبه "ريم وطن هذا I - ب

حتدًا. ذم محئ في ميح إذاذه تج١ هذ':

آخره. طى الظاهره الفظة روعه وع!مة مروع خبر ت وهلن

طى الظاهر؛ الفظة رئعه وع#مة رئعه، بي هنعوته قع سبى نعت :تجريم

آخره.

 ضمير الهتاء مغاف' وهو آخره طى الظامرة يالفظة مرئوع واعل شعبه:

أق. ش" جرأ محزن في شذ

قونه ب٠الظاح لمظبظ١ حاءدتا - ج

الده مضدان
مرعوع خ؛

مضاف
به مفعول

ضعمدر الغاعل
سدسزح

ماض فعل

ر أر؛ التاحى الهنكحى ئ ءد١ح

:اإلطراب، طغى أتدرب

 فياءذ’األو الثحوظرجاقها٠أ-ش٠'

تجثة. فحن لظماء١ في ت طهر - ب

.مواضيحها متنوعة مجثة ورأت - ج

سر الفحتر عتامحير ضع - 2 نتاسار: قرمييعتر ضمن ا
ًاريجها. ز'كئا زهورًا دشن -
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هاهءراب القواعد غو !اساعد انجر حروف ٠

ت أن بغنزو به وقعلن لمشيتدح٠اال ض تذتئ زوف s،١ زوف

 جه. يشتق

هي: حروف'أنجر
 مذ-إلى-ش_ض_جذ-ظلمى_ت"كالكدد-ال!مكالكاف".-1

والم، نىكه"ا يين وب" حديدًا، معتى قودي أصحة حرون" هذو وى

 ابب. دالعذبمن٠ 'نوش-وقفت عن رحل -٠۶٥ زلى عدت قحو:

 االم وقجر يالراند، كهة حر حروف" ووي-ندا-حاشا-ح! - رب - 2

 عب". ءًادا ون" الذًاتابر وصل ا م٠خصا بعدًا ٠مودة رب قحو: نعظ" يعدنى

 وحرف" ,دجر طلوع حتى سبرت" :ننو يلقم جر حرف" وردب" حتى:-3

جر تثن" بي يعدنى الذووالً )واذمع"در أعود حتى ننظر تحو: لتتليزز جر

مجرور(. دئم
 أليئثهدذن. وم :تحو يقم ئثثه"انثم جر حرق" وتنى وفد ًالواو - 4

قاىًاة:

 ا٠األت  تجر أل قم وتة ذقم١ اودو - آذكاف" *ت"-ست"-حنى-

 أمد. ملذ أزرلث" كااًلهم_لج ٠اال!ءم ا؛طذئ تحو: الغتاه"رة

ا ١ًائعاألإذ تكون - ١تد-حاش" -ح! * اً تسئه"ا لم ١إذ جر وحروف نى الاًًا
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 يجب-خ-١١٠٠ ,االهراب القواهه فج الهماد رعع

 لتن: الكاف"_كتهتاعرتؤشتن. ذك جح:٠ال حروف/ بعن "تا٠ *|ذازيدت

 ض_ىةلمكها;خملكك٦اكواءدالر شع ردتها

يأتي: نهو غرابا من ألصئ(كحنا) 'نجر يحرف*بلتحذور

 وصل شااًل: ح#< - شا1ح - ١)ءد تند' السطتائ١ على قصب* كتن بي *

٠واحدت ح! - واحلن حاشا - واحلن خذا الفئيوف

 تى بتى تحو: ينتلجولير شبي* 'نغد تتن مؤز قبب" ذي نحن بي *

عم.

اإلعراب! في نماذج

 قبأحرًا. ؛نى أحت" وصن أ.

'لتح- عر سى مس فتن ذكن:

. ره آخ نلى الغاهبر؛ يالعثنة ع تو مر داعبن أحمد:

جذ'. حذن" بى:

اخره. خلى الظاهره الكسره جردو ذخ!مة مجرور اسم الستر:

حألتذوءئتمةويذالش. حزًا:

 واحد عنا الثذابون خاد - ب

 فتح. عر ماصسيه فتن ك!:

فاءنمروغ.ياذواوأللجثعاذثدبالثالم. نثذبر:

حررجذمئءرالكون. عذا:

الذقاء.١ عر ة مجراوننعظ"متصور سن ذب*:
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زارع واسراب القوايد في الفايد

اليار آخر حتى يمت

 لتاء١و 'لمهحرركة ب_اكاء ال/رعمكالئ كون١الث عفى مئنى ١ماحغ فنزع نمت:

 فاءل. روع محذ في مئئ شذ ضمن فتحة

حى:حرهد'جرألتغاتة.

 وذوكضائ.٠الظاهذةضآمم حكترن مه ءاجمثو محتذون نم آخر:

. آحر عتى الظاهره الكفرة جذه وعآلمة مجترور، ايئه مغاف الفنار:

لحهمابصخلى

 بس:فعذماضإلمئئلئمجثولمئئءتىاذتع.

حرف'جرأ. ظى:

 وشبه آخره، نتى لغئاهبر؛١ *لكرة جذه وع!مة مجحرور، 'سم اللم:

انتاعل. قائب روع محن في والمغرور الجار مرى الجفتة
٠/ ٠٠ ت" ا ا ٠ لتهد ز و وه

مده مت" ٠ساءة بي لئئت١ .بى ندت

,g - -
نعت

حقيقى
مجرور اسم جر حرف مجرور اسم جر حرف"

 نفسر الغاعل
نى 1 حدتم

ماض فعل

سأحر تاعة ني
٠/٠

البيت الى ت ٠ش

االعراب! عفى أتدرب

قيي: ت ’أعرب-1

االدهام. ففعرير في التجرم وضع -
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^اإلعراب القواعد في الساعد

-سلذتوضالحاضرين.

-ذمهأزراال،ذلكئثحدهه.

بر الفحتر صرعتا ضع - 2 حنابة: درسيقر ضمن ا

٠الئذى شوع حز سهرو' -
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هراب القواد شي٠ ج۶ىنم ,ا

اإلضافة

القاعدة!

صاؤة  ائه: ئضاف" تيي١و ئضاف" األوأل مى٠امميزؤي بين بحتة هي ًا

 قا-ئة تحو: معرنة كان٠ ١إذ ائه ذحغآف١ ض اكئريزأ الحضاف" تقيب"

 طعؤؤ. تنئة تحو: قبرة إذ'ا"قاالً بنه ففعييعرًا تقكب" تا٠بتت فجتوس

ضاعةا بئد ثتويته حذف" متون" اذحضاف" نماالً ١إذ -  مغردًا كان٠ ١إذ وذبلث" ا

رينة. و 'نتدرسن سا-تة قحو:

 صديقا :قعحو صاقه١ عف" توته حذقت حبك تنكر جمع ًاو مئتى ذانماال1ً ًائا

 شيً#واًل. إ٠اذتال ثنيحو ٠مودبانص أحي

مجرورًا. 'دحم" ديم" وتحودًا ،٠اذذضاف تنع" تأبي اسم ائه آذحضاف"-

1 اإلعراب في نماذج

فواضع المروءة قاج - ًا

 نغاف. وهو آخره نلى الفقمر؛ الضننة روعه وع#مة مرووع، مبتدا باج:

 .آخره على مرة الفق النسر؛ جره وع#مة مجرور، إنئه نضاف اننروءلم:

آخره. ض الظاموًاة لغذتة١ رف وألنة مرع ذسد١ خر فوصع:

ذتذرسر١ معلمي أحترم - ب

 ضمير وانقاعن آخره على هرة الفق دالفننة مرفوع مضارع فئل أحترم:

. انا تقميره مستتر
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7 ٠٠٩ ,
؟اإلعراب القواعد في المعاعد

حها نبي: ت!ئذجحعالذذكراثلموتو٠;لبهعثعترئو
كضائ.

اذكذر؛الغئاهر؛ءلىآحرتمهتم. وءالمةجذ'ه مجذوذ، ائ؛تهضك فمذذسة:

ألرضاولجدتبطعزؤض ج-أ

 وانء المتحرقة بانء يه الئصا السفون، على مبيى ماض فنن وجدت:

فاءاذ. محذرفح في لضإ١ عر نيى نصن ضمن ائذتحر'فه

 ولمو ه آد عر الغئاهر'ة 'لتحذ غب وع!مه ملعون بهتم معنون أل:

نضاف.

آخر. عز الفئاهرة انكرة جذه وع!مة مجروز، إنه نضاف طعزؤت

زك حران على؛

آخره. على ن الفئاهر انكرة جره وع!مة مجرور اسم األرض:

جم"يعه# اذمذر,بص مآبر زرت . د

الده مضاف
 معنوى توكيد
ف نضا وهو

٠ ،الده محفداف
محرور

 وهو له مفعول
لئلفعاف

ضمدر الفاعل
مدصدزه

ماض فعل

ها جمين فنزب كرا ن ....

ًا-

ض: ت’ألمرب-1

نظيفة. اللغمين ثياب -
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تج۶هااا؛ء>|ب! اد٠فوالق اسا،ح أجإج٤إل

.لقم ' معلمه اجتمع -

الدرس. حتثة الى العلم طابثا وصا -

بر الجكلر عتاصر ضع - 2 كتابة: درسيحة ضمن ا

مؤدبون. أخي أصدقاء -
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القوايد في المعاهد

وشعرفة لذكرة١ @

القاعدة!

ومعردة: تبرة السم

 تابد'ة(. - كق"ب - )رجل تحو: مص غير ض ندت" 'سم ائبرة:

 معردة: 'سم زلى أضف ١زذ 'نزيف فبرة 'السم ويجقسب

اسإذدواًلضذش. ترقة:

:وثي أدستن تتة )تى لتتارفد١ ئئفضم

سه. ر العإل_'لمئ" تحو: يأل 'للعرف السم١ -

الدين. ضاب تحو: معرر إنى اتلفتافأ االسم -

رحيم. ئ لحو: ء1يألتد لعصود1لتادى١ -

مقلثها. B ذفيعنثح لحو: لصربر1 -

نار؛ أحقاء- ?الء.-نذا لحو: ا

ًالتذانص.٠مي تحو: اذقوصوذذ ء1األسق -

فاس.-نحئذ دالتلحة:٠ اذتترذًا السم١ -

!اإلعرابا في نماذج

ذياير1ا؛وو٠|م يتخم رسوأل أمر - ؛

حلئضتجزق.:ًاز

٠ آخره نلى الفئاهر؛ يالفتر مرووع واثن الرسون":

جر. حرن" د:
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ؤوح واالعراب افواد فج

 مضاف. وهو حرو ا على الظاهره الخرة جره ونادمة مجرور اسم تعلم:

آخره. نتى هرن الفئ الكسرة جره وعادمة مجرور، إنته مضاف العراء؛:

عطف. حرف و:

اعرابه. بي نتنه المطوف نع مطوف، اسم األابر:

٣االىك! رحتلة محمد الرسوالً نتعى - ب

 األلف. عر 'لمقدرة 'ئفتحة عر مبنى طر فعنى قتئى:

 نتىآخره. الظاهرة بالقطة مرووع واعل الرسودو:

 الظاهرة الطئه روعه ونادمة روعه، فى مده المبدئ" تبم طابق بدل محمد:

٠رآحمه

 وهو آحره نتى الظاهرة الفتحة نصيه ونادمة منصوب به مفعول رسالة:

طاف.

ج-

اخره. نتى الظاهرة الخئرة جره ونادمة مجرور، إيه مضاف االتن;:

مخيرة ضغ" أزم
دعت به مفعول عن آقا مضارع فعل

مخيره عثنن" مستر ضمبر
قندأتآ

أزم

صثج!اإلعراب على أتدرب
ازبتاشئ-1

دراستلذ. في اجتهد تتميد يا -
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٩٠ ؟اإلعرا القواعد في المهاعد

.قتتكطتةالتففيكصطافحئ.
_ًاجزاك!كوكارت.

بر الختثر عثاهير ضع - 2 كتابة: رسيمة ضمن ا
حتدًا. ن" lit عمته الهئاع أئعن -
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وكع٠ى ءراب٠وا ح٠ا٠اع غو د٠|هوجبةالمعا استتروالنئصل اضير: ٠

القاعدة!

 أن تعلم ٩ تثئن: ض دح تئ م( زتن تزفة ذلما آي

 عطتب. أو ئب"٠ئخا

قوعائ: العتمين

 بي وجوي" يتير للحظت،١ بي صورة قه بآ.ط ١ت وهر لشكر١ الغ"اًج" ٠ 1

 يثوز ي بي جوازًا وثر ًاقا. بح تثون ل!٠الخاخب فتم

فثرًاذقئع"اًتلث"هو.

 - فهتلتب )لى )ذهب هي أو هو قثبيره اذث"اضيي لذقزؤ١ بي الت"قر ر٢الغئه -

.بى؛لتغتب(. دنت"

)دئتبه!(. دب" أنت ئئدره ,ئتنرد بش؛ألمر بي اذذتب" ر٣العت -

 ۶الئضار حرف ياحت#فا تثبيره يتغيف" اذذغ"ارع ففنزذ بي آلعتعدر -

تذهب-هو قثدره يناهب - أئت قثديره قن"هب-ًاقا قثديره أذاهبتحو

قتن. قثدًا؛
 وحده، به وأليتعئؤًا ،فك!م أول بي ألقنع فذي وهو :؛نتعتن العذمث" - 2

ألذأذواع:٤اذبذ والعب" يكبشقننه. وصنذب"

 قبل رقع تتزع بي ورب يقفش قعتن يمعتى ثتقتة.يالرذع ير٠فذتا -

 ۶واذجتا١و- االئذيزؤ)ساقرا( -بن" التترقة)ساقرت( وفيي؛ثء

دسابرن — )سارن الغسو؛ لون — سافري( — )دسابرن كو ألمخا تاء )ساروا(
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عراب القواعد في ^ا |ساس ينع

نرن(. -ما

 وبي: لحرح١و د٢الذح بين مشتركة ضت-ائر -

 لىلئ١يف تحاذذثلم-كاف"اذذخاطتةلها:اذكب.

 ا و بو فعوح تعبو نحل ني ثعرب باألئعال الصنابر نذو ’شننت إذا

 ئغاذًا.بئو. جر نض ني الثروفاكاتت .ياألسذاوأو ’شننت

'.تا "هر واشنبووالجر الربع بين مشترأل ضجر

ذعل(• ريح تجذ )بي ًاحطأقا تجر:

ثكلتا)ذيتجذتهذبوشواًليو(.

)لغو(. تضاف" جر تجذ )ني رئتا

تجرور(. 'خم حر تجل )ني تعذ

ئوقاقو١ يتون تبي ئجر١حرونو يحرفوض أو .ينر 'لنتكلم قد شتلت" -إذا

عر مرح تهتا تجذ أل اثون" )نذو سفتا صلمة  رئي' أفرتيي تجر: اب,( ا

.’سي

!اإلعراب في نماذج

بدقة ءًاذثهئا تنحز ًانغمينن

 . آخر نلى الفئاهرة يالعتنة مرقوع مبتدأ :انتجن؛

 ضمير والثاعن آخره على الظاهرة لفتت يا مرقوع مضارع فنل تتحز:

النئنذإ. خرد رقع محاذ في الغنجة' والفتلة هي تعديره' تنتر
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ردآلتع راب٠ا<ااا فواتواد ي^اساد١١مج د٧ ب * -

 في مئيي عل ضعي الها؛ مغان وهو يالتحة منصوب به شول ختلهكا:

إقئه. جرمضاف محا

٠بي،شم٠ذغ٠ي-؛حم

.آخره نلى الظاهره جروالكبرة' ذعآلمة مجرور، إسم ت دقة

لتعرب١ طبينه ددهشني " ب

 نون ذالنودع آخره عتى الظاهرة يالته مرفوع مضارع فنل تدهسي:

زاب من نها محاذ أل الوقاية  تصب محن" في سمي ضمن التكد) ويا؛ ا

مقدم. يه مقعون

 وهو حر عنى الظاهرة التد ركعه وع!مة مزحر مركوع كامن ح طبيعة

حغاذ.

آخره. نلى الظاهرة انكدة جرأه وعآلمة مجرور، إلى مغاف التغرير:

ضح١و درسك'يحط*’اكب ج-

 ق'. شيرة حتير ضجر وائقاءذ٠ 'نتكون على مبيي أمر بحن أقا:

 صمن انتخاطئة وكاف' حفان، حو و يائتحة ب منمو يه مفعول درسلثة:

إلى. حضاف" جر محن في مئيي حئصان

م. على مئيي جر حرئ د:

 نلىآخره. الظاهرة الكذة جرأه وع!مة مجرور، إسم حط:

ايه. إعر ني منعوقه قع حقيقي نعت واضح:
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- اإلماب٠ القوايد كوج المعاهد تيح

طم تنة اوص"
جأرذمجرور حميمى دعت ثان به مفعول اول به مفعول

ضمدر لغاعلا
مدصز،

ناض فعن

ألم تعددة ص" ثر لىاذ ه ععلي"""""٢دلم

وكلىاإلعراب؛ عفى أتدرب

يبي: أغرب'ت-1
غدًا. قموت كأدك الخرتلذ غمإذ١ -

نسان - الثدايدثم. عند يضعف ا

.تقديرية جايزة المدير مدحني -

بر الخنلر عتاصئر ضع - 2 ت حاجة قرسيمه ضمن ا

_ًاضتتدأئيءثدًاجم!.
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الموصول االسم ٠ يكع I االواعدؤاتجؤاب فج اساعح عجل

القاعدة:

 العئلةك. جحة ثمى بندآه دأتي بجمنة دألكه كتمل١د معرقة المرصوالً البم١

يمس: زلى لموصوله١ ألستاء١ قنقيم

 مقتضى حسب ودودث ودلدكرك وجمع ثغردوعتى أحمد وهي ئة:٠حا - 1

 الك#كوعيكاض:_الذئي)للغذدنمالم(.

-ًالتذ'ان)يةىاذذذفر(.

فتني. )يقنع -ًاللذأل-ال!يي

٠الؤدثك( )بئتنرك مي -

_التتائ)يةىألتوث(

فغوم(. )يكع أليي -يي٦الئو -

 فامي: وهي يقميع ٠واحد ٠يذئظ دكون أقيي ويي مشتركة - 2

 عسثريذ.٠مار ونتوث؛ وجتعوفنذفر -حن)للتاذلزالتمذحمودثذى

 اذتز'دواذتةىوالجتعواذتمواذتوث(؛طو':ازأمن -ما)يراذعاش،

ثحب. تا الفحص

 دك"ثلىالشىبذذبت؛زابالحى، إألتأ حتة -األحتا:التذصولةكصا

٠الكن( )الئديزؤ. دالتاء٠ ويجر ويتصب التقان_( )الغذان- أليفريا فيرقع
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ب١تجر4 االواهد فجج المعاهد وهركع

االعراب! في نماذج

يقيدني ت رد٩ال ض طالعI ۴ - ًا

ضمير والقامن آخره ظى القاهرة يالتئة ۶ مرن نضارع بنن ت أطح

يصت

عرآخره. ض'؛ ؛لكرة جره وعآلمة مجرور، نم لعب:

يه. مفعول نصبر د محإ بي مجنئ موصون اسم نا:

ضمير والعاعا آخره ظى القامر؛ يالتنه مرووع نضارع بنن يبدتي:
ز'اب ض حل'لها٠  رهي الن قديذهون ننتر' 1 هو  لتم وي; أ

يه. مفعول نصبر محا بي مبنى نئعرذ ضمير

يثابزذ٠يائ ١قاز ؛لئديزؤ هنأ؛لتدير " ب

؛لتي عر نر منم فنن ئأ:

عزآخره,. الظاهره رنه؛لفته وع!مة مرقوع ق"ءذ التدير:

 منون تهتب محذ في وذر نر ألن يني؛ نصون مونون نم التذ'ر:

 محن فى نر نعزر ضن التتتن١ وأئ ؛نتم عر نر ذض فنن :١قاذ

٠ركفاءى

وعآلحرهاذكذرةالغئاهرةءرنمه. ساتجور دن:
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رهج ؟االعراب اءه4ااق فع ع٠اسا١لط 'لم'. "

 وطئه ها-جذ لذي١ وصل ج.

انتح. عر مبني مازى فنا وصر:

 عامل. رعع ’ محا بي مبيي موصول رسم اثدي:

 ضيءزاذتحاذغاءاذضمذذتيتفيره)ذو.٠ذاجر:فذاذماض

 سيفي۴وظ:معذولدهشربداذتحةووذضائواذهاءحر

محذجرذصافايه.

ن'تهاوئوايوخ'الطم#للئ د.

ضمير فاعل
متدخنى

ماض فعل منصون به مفعول مرفوع فاعل ماض فعل

وا١ ■ثهاو لذئذا |ؤطم وبخ

اإلعراب! عفى أتدرب

٠تاري٠ًازب"1

رر°مناذذد'نماذحب'.

إطرائاق. بي س-الع طلذي٠ تبق  -

. النسابقة في تجحا الغذان رح -

بر الحتر عثاصر ضع - 2 تاب: ربكة ضمن ا

.متها٠ء أنملن لتي١ لمدير ١ ثاذب٠ -
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,اآلم|ب- ٠٠ا٠فوات اساءهل يكح االستفهام آسماه ٠

القاعدة!

 وأدوهه بزن ٦٢٠ معروف" يتكرن لم ض"ئ تم أو نعرو طنب" لمو اال_سذهام':

حكانا:

 وتكون تئً#لمتا لحزتلة١ مضمون عن ويستفهم.ب#تا ئهتذرة١و هزن :حرذًان أ_

قم: هم حم في "أل "و بتك1حم بي ".ينتم" رًا فجو

'نتش؟ ذابع٠ قعرن" ض

يعيه؟ على ئنه أقثتكر

 حم بي بنى ك٠حسد ب١اذجذ يأبي ،تغي الستئبتا(١ همزة تئد' تكون" قد'

ئت  تئدًا؟ 'لقمتن ئثتر ألم قحو: حم!لتميز بي تعم تنم،1ا

 كن-ت-ش-ًان-متف"-ثم-ذنذا-تذا-أس- ونيل: :اك - ب

اي.تاه'.
 لتصحؤح١ هو ت لحو: دعته٠ زلدفه بتعيين ١ءئه ب١الجو يكون ء١األحت وهذه

الزيف. كتل زده - األ»ذغار؟ أوراق تجه ًاطظم ئذي١

 عر بحة ًاحتاء وهبي ،٠الجملة العتدار؛بي حق لهت االاخذها; ًاخحاء جيع -

انحم. بي موقعه حسب ويعرب قهومعرب أي عذا تا آخرنا،
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^اإلعراب القواعد هو الساعد

ظ؟’الر في ئلتار'ك يذًا ثم

 مقدم. ده مفعون :٢٠٠زو محاذ في العون نز مبيي انتنهاه) ١٠اس ت كم

 .آخره نز الظاهرة لفتحة دا منصوب دمييز تلميذًا:

نىذأل:فذاذماصمئءزاذتح،واذغاءاذضهزذسترذذضوذذو.

ب منصوب تمييز

لي

'حب

اخير. ظى الفئاهرة الكرة جرو وعاألمة مجرور، ثم الرم؟:

بىاذتغآل؟٠ص#ذغطار نثى ب.

مايئة. الر الفئريئة ظى نصر محاذ في التكون ظى مبنى املتئهام اسم متى:

التح. عر مئنى م"ض فلى وصل':
آخره. ظى الفئاهرة الته رفعه وع#مة مرقوع قاعبل انفطار:

حرذجرأ. بى:

آخره. ظى الفئاهر؛ جروالكرة والمة مجرور، ثم فتغلو:

ضاذذتارصك'بياياق؟ ج.

.مبتدا رئع ا محا في مبني انتعهاو ثم مزؤ:

اخر, ظى الفئاهرة التلة رئيو وعآلمه مرقوع خبر اننثارلئة:

اخر, على الفئالبرة الكلى؛ جره وع#مة مجرور، ثم السباق:

135



القواد في الساد ىةه

أئالغتون"حبكلئك؟

 بالذتةالظاهرةغىآحرهوذوكضاف". زوع حتت" اثإاستذهأك: أي:

 . آخره على الظاهره 'لكئرة جره وألمه مجرور، وليه L ذافود : 'قعنون

 . آخره على الفئاهرة الفئته رلمعه ون!مة ۶ مرئو خبر أحب:

 ٦٦حئج٧حذحوزكائئشربي ؛ن ؤس؟:

مجرور.

لتف؟1 غلتن قضيت أين

العه مضاف نضالى ده مفعون متصل ضمير فاعل ماض فعل م.آا~دتححمأحل !•■■م

الصطن٠٥ عطتة نم ٠ ج٠ ال

صئ اإلعراب؛ عتى أتدرب

 ؟٠العئيغئة لعطلةI بي أحمد ًاساقر -

 خححد؟٠اش ر أضر عن قعرن" ١ماذ-

-ق'حاذك'اليوم؟

ئتاسسه: رسيمة ضمن االبر الجعثر غاضر ضع - 2

و'ئها؟ في الع"ألة أقودي -
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،۶ي٦ر واإلعراب التواعد م اساعحع

اإلشارة أسما؛ ٠
القاعدة،

>
شار؛ أسناخ  كان.١ت أو حيودر أو ٥lJ٤ أو بنيء ٠لإلتار ستنمل ت ا
أنوبع: نجدة وبي كييه١ مسبوقة.يهاء ذار؛١ ًاسذاء أثلب"

ذا_هتا_للحةي بلمك: أنتدكر:

بلمتوسط - 2

بلجد-3

 هوأل؛-أوألء. هذاننم_يذغذع:
الؤلثث:بلتذر'د:شمو-بوبةى

. هوال بنجنع: - هفان

ئنجب.٠عهًاذذم:بذتر:ذ'اك'.بتذةى:ذايلذ_<
 ذ'ايلذ ذبلذ-بذتتى: سرك: سقر:<

أوبك')أوألبلذ(. بنجنع:
 ًاذذوم:بذتر'دايذلذ-بذسى:تايلذ

)أوألبك'(. أوبن بنجنع:
بنلذ - ت"بلذ - )بنقريبر( هدت :ومي ۶بذذكا ذار؛١ أستاء ذبلن إنى أضف
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القواد مبي المعاد

دلنحذسط(. هتالث - دلتعيد( -

شارةحم _ًاكأء  الجتتة. بي وقيها٠ حسب وثعرب مسة كلها |

سار'ة وكلم تر "  ؛نحرف ض الظاهر'ة !لحذكة عر ونم التقذدا ا

؛نكزفتريعبج!لك)هاًاان( ب١إءر ثعرب لسيةؤإزها1 حالة٠ ًاتبي ألخلر٠
٠ثم٠ثم ١ ٠ ثم ثمر و ثم ه ثمر

زذيوتؤ(. بالياء وتجر وتنصب

خطاب*. حرف" والكاف" اتند ألم :وال!م فبر حرف" الهتاء ثعرب-

اإلعراب، في نماذج

م بي؛ننر .تتعنون الثئاالً هؤ

 .مبتدا روم عرحل بي مبيي إختار؛ أ٠اس ؤالوح تجيه. حرف هتا: هؤألم:

 عرآخره. الظاه؛ة) ت' رف وع!مة رف في متوت" ئع تن" التذااًل:

 تنرالئالم. جر ألئ" اذو'او رف وع!م" نروغ خر نيتون:

عزآحره. س"؛ ؛بكرة جذه وءالم" مجرر نغ قعر:

نخطوتؤ١ هذ؛ قارخ٠ أنتبر

فرت والقاعا ه آخ عتوه الطاهرة دالصنة ۶ مرص ۶ كنار فنن أنتبر: تكس.'

جر. حرف ك:٠
 ٠ كعكار وهو آخره على الطاهبر؛ الكسر؛ جره وع#مة مجرور انم مفغ:

كفكاف جر محن بي الثغون علوج مبنى انكار؛ انم :ذا تنبيه حرف :ها هذا:
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يكع ,اسراب اتواد فم المعاهديآ-ال

 عر الظاهرة الكرة جره وع#مة جره، في ذا دع نغت( )أو بدل لموطئ:

آخره.

نامة جوايز القابزر هذاذ متح ج-

'لتح. عر مئيى صهولا مئيى دى فر ميح:

 محن بي مسى ألله باألبف مروع إشار؛ ًا٠اس ذان: تنبيه حرف ها: هذادز:

/. القاب تابب رئع

 مثى. ألله األبفأ رئعه وألمة رئعه، في ذاد تع بدن"( )أو نعت القايزان:

الظاهرة. انتحه نصبه وعارمة منصوب، منح( )بغش تاذي يه متعرل جوايز:

تصبه. في منعوته تع حبقي نعت ناتن:

»لكابح التب" ١هذ إن - د

حبرمذئوع *- م /»■ ٠* منحسون نعت الفتح على مبنى اسمه وتوكد نحسا حرف

تقي الب" ش'ا أل

, E مر عنى أتدرب ا

تيي: ت -ألج"1

جايزة. الت#ميذ هزال؛ منحت -

 نحبتن. جندان هذان -

-رستاءىظلثالىحةمكطرًاجب!.

بر العثللر عكاصر ضع - 2 متابة: ربكة ضمن ا

أت!. ذقتة١ هذه قرأت -
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^اإلعراب القواعد في الساعد

والممدود المقصور المنقوص. االسم

القاعدة!

ح أدووع دم زر ئذب٠الت عزه مم١ يقيم

 ١إذ وذبك مقق كتره المه:٠ ت ،،بتهي r' كزى هر 'ننقرص: أالمم - 1

قحو تكذه أصبح دا ئايقو وغير )الحداني( تحو "’"يأل معرف" االسم كان

)جاب.
الراءتان_: حو:٠التكيرق عند حذف لتي١ ياوه ثرد تقوص،٠اذ السم١ _إذائتي

ذاعيالو.
 قر نا وضم داؤه حذقت التابم الثنكر جمع المتقوص االسم جمع إدا -

ألون راوقتو:

-هئرن تحر: أبن" بله-ا ذأ يهمز؛ ينتبي 'مم كل هر :ائتذاًلود السم١ - 2

ميتاء.

 - ثتد تحو: فيه/ أهبة قاتت٠ إذ'ا همرثه قبتى تث"ود٠اذ االسم ئتي ذا1

 .ن١سذراو-س"را؛ واوًاإذ'انماتت"بث"بيمتحر: وئدًا۶ذتاءا

 تحر: التابم التوك جمع التذمرأو جمع التنددودد االسم يجمع

سمراوات. - نتتاؤون

 - ًالعصا زحة شحة ق"لهتا تا٠ أبن" سمآخره١ كل هر : 'لمعصور السم١ - 3

٠ًالتلوى(

- )ى لثة٦ث ٠نماتت إذ'ا ًامتلها بى أللزًا ثرن اذش"وذ االاً سي |دا
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هراب القواد فج إأالساد٩م٤٠ وعج ,ا

٠العتكان( - آئقثى - ًالتعتوان

 التقً#تان. ًاكلى_ نتو: د بل١ تثب أكثن ًاذ بعة١ذ ٠كات ١۵١٠ أت

- ■'نلغى قحو ألقبر يحذف النابز المذكر جمع المثمور االسم يجمع

الكتطحونا

 أو لرع١تلة بي سو'ء حهئا أل نعظ" ألثه ثحذف السم؛نمثعثور١ نون إذ'ا

أواذغر. اش"ب

ا اإلعراب في نماذج

 ءرف"اذثئىاذعرئياذثرؤةوالذتد أ-

 'لتح- عتى مئيى بتمغهئولز مئنى دى بثن عرن :
.األبف عش ائمقً#ر؛ 'لغن نده ر وعآلمة مرفوع ذقاءر١ ت"يب الثنى:

عتى الفئاهير؛ الغذ رفعه وتآلمة رئعه، بي قه متعو ت حقيقى نثت انتري:

آخر.

الغئاهير؛نتىآخره. 'نكتر؛ شه وضت!مة مغرور رح". ألخروذح

عف. حرف و:

'لكحر؛ جره وع!مه جره في عف ائمثطوف" قع متطوف"، يت ت,:

ه. عتىآخر الفئاهر؛

 النش بعقوده الفايس عتى انقاضبي حكم - ب

حئءشالتح.٠حكم:لثذماض
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د٠ا٠الق غبي |ساءح دعع

 آخره. عتى الظاهره لثذئئد١ رئعه و-ظ#مة مروع خد فج لعاضي:٠

 نثر. ألنه ت٧ا جره وع!مه مجرور، الجاش:ذب

 الكر؛الظاهرة'ءتىآتمهوذو (المجرور،وءالمةجر'ه ئ:

نغاف.

عتىآخره. الظاهرة النرة جره وءالمة مجرور اليه نغاف التجزؤ:

حذىالئهالتموات,واألرى

اذتح. عر مكي ٠ماض فند حتن:

 .آخره طلى الظاهرة النطه رنه وعآلمة مرفوع واعل ج#لة، اسم الته:

 أللح لتحةنم١ عن ثئبة١ الدذه تصبه وعآلمة منصوب يه متعود ت:1لتتذ1

بم.لملح١ الطؤًاث جمع
عطر. حرف ن:

 تموئ وع!مة نعتبه قعالمذطوف"ءتئهفي بنطوف، ألرص:

.آخره على الطاهرة

'لجرف نعند بي الهذعراء األوراق نكثن

اله مضاف
 مجرون اسم
ئ مضا وهو جر نرى حسعى دعت مرفوع فاعل مضارع فعل

شثريف قعند ني لعذئراء١ األوراق هجرا
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اإلعراب! على أتدرب

اا؛ءراباهه٩ ه٠ا٠الق فج عاال٠لللجال

s٦٦ ور

الولهيكلطغ#. _شازكححفيالدقى٠ا

الناو. استحكال بي انصدوا -

عص". أخي ضربت -

بر الجنكر عكاصئر ضع - 2 مكابة: درسبيمة ضمن ا

الملهون. عزز النحامي يدافع -
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^االعراب القوايد ضبي العمايد

الصرف من الممتوع االسم

القاعدة؛

 الصذزًا(. هو لتذوين١)و أقوس حله ألند معرب مم١ الهتذفح ض ذتتوع١-

 وجر 'قوس، أي ف،٠العبر ثمن نتث^ ءًارض األستاًا نلى نطرأ قد -

يكب، نكو ضالهبرف الت"غ الع"رض١وتد لكدرة،١ عن يي"ذة بالعت"حة
قن: وس

 واحد: المترتريكر من يمنع تا -1

 أو يندى صفة لقان مواء انشدورآ التأيث بألمح مختوم" نمان' تا

ى(. 'ددو عنم" أو دثرى( تمدرًا

 سم" أو )رنمريص( عنم" نم"ن ء١مو 'نتنددود ,لتأسثر يأيف مختوم" نم"ن ت"

)صغراء(. صيتة أو )صحراء(

 أوذت"حد متايهذ ءهتابلر :خل ذذوع١ صيقرمتتهى جدع"طى ت"نم"ن' '

)نقاعين(- تعتاييح و )نقامه

 يتتتزؤ: ٠العدرت ض يفيع ذًا - 2

تحو: منتقرًا أو موث" ءنم"ن1مو ئييث١و تجنسة

طنجة(. - حدقة - )نتاونة

 ،اكلمثمدريغ١لىلذ

رمعزح ودننا أ دمعن ا

 يريد(.-)أحمد اتجش ووزن قتنسة

 )حضرتوت'-ذذئ. اذعذسةواله"اذبئيقو:٠

_ذش_تحو)ءمر-رش(.٠  العبدوو
اسماييل * درجعجم ١٠ غو؛ يفيشا االسم غت١-زد
-.م-مخز بثات : ح ثحبرن زا ومزت لف ب ككقرث ٨ نيم ١/



۶ىإك واب؛٠,ااا اد٠الق فبي د٠-بجاسا اب

 إذا لئعئذو،١ي ويجر حة٠بالعت ويئصب بالهتتةر، الهئذف من 'نتنتوع يرقع

بم. كل بي ع١اسك الجد تحو: ٠اكذريز "٠مل تته حتت' ًاذ أضيف'

الحتد. ينعتابع مررت الحتد- نمايع دحلن

ا اإلعراب في نماذج

 ساقرًاتذةوجه"إرئ ٠أ

 ٠ الغكحو على مبنى ؤ٠ماض فنن سفر:

 عتىآخره. الفئاهرة الفتنة رقعه وع#مة مرقوع ناعن أحمد:

. آخره نلى الظاهره الفتحة نصبه ونادمة ب،’ حا?مذصه متوجهاح

بمبمحذاتسةضبمةبمبم لى،و ئ':ابمخذور

مذتوغمنالعترف.

حذعظيمة يتنا مررت ب

 والتاء النتحرقة يالتا؛ الئصاله انفون، عئى مبنى مازى فنل مررت:

 فاءذ. رقع محن في 'بم عتى مبى باذ٠ يهت ائتح.ذة

 من منتوع نم ألئذ الكتر'ة عن ئشثهائسو١ي نرور نم ۴

اعترف.

.اخرد عتى مرة الفئا الكترة جذه ع#مة و مجرور نعت عفييناؤ:
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اإلماب-٠ اءح4اؤق في ماد٠ال رهكح

أال تتلشع'ت زعرني لتءل٦وص ،الئةقون ض تى، أنر فتن شتزح:
..................................................................................أال؛^٠ت

 وهد الحتة، األسما؛ ض ألله األبغ" نصبه وع#مة منصوب، تادى أتا:

نضرا.

 حلم١ ألله' 'لكترة عن تا'به ق' جره وألنة مجروون )تو تأئ حرك

 متوعمنالصئف.

الجديده )نى لهجن ض التباق الطنئ

مجرور اسم جر حرف" مجرور اسم جر هرف" مرعوع ئ،ءل ماض فعل

الجديدة 4 لهجن ئ ئباق٠ال ؛لطنى

m !اذدربءلىاالعراك
ا-ًاضبهماش:

مجدود. بدراهم البضاعة البثائ نبع -

 بمديتةحئاكمح. برتب' رساالً -دو

-اعالرئرر'ةحذر.

برضعن لهاضر ضع - 2 نتاسأر: قرسيمه الفئرا

ءادأل. خبتة عمر ككان-

146



الخمسة األسماء ٠ لبوع ااا؛ءواب القوأد فج المعاعح٩٩١٠٠.

القاعدة!

 ذو. -فو- حم - أخ - أب : عي العكحتة أألستاذ *

 :٠كاتت ١إذ ودللث" ينثروف ء١األخت ثعرب

 ائتم: مه وبي تعتاقة، مغردة

 وص!بوالتلجذا. وتحو:1-ثرقع.يالو

 أتالن. رأيت تحو: يمقر -سعب

 لمتغو:أخستتاتذأخة.١.قجري

 :اتتع٠ك 1إد دالحركادتر٠ لحتأ1 ألخحاء١ وعرب

 أخ"بوستي• أرم-حئون أب هد| تحو: ع# تثردة

 تأخرًا- م'د'ةئضتاقة'إذىماذكقذمذتو:بأخيي"-وص!يي

ءر وترًاقات  التأقع يء١ عتى تقذرة وقكحذه 'ئشتة لعحئه،١ :هي ب١ا

.سفلثورتافثذر.

اإلعراب! في نماذج

مرموق" شاعرًا قتام أبو نمان ٠ أ

اتح. عر تى فهن نج ٠ماض فنن قاذ:٠

مة مرفوع، اسه أبو:  وهو الفتة، األسا؛ من ألته الواو رفعه و

نضاف.
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^اإلعراب القواعد فل العهاعد

طلىآخره. الظاهرة' اتقرن جره وع#مة مجرور إقئه نغاف دماك:

علىآخره. الظاهرة انفتحة نصبه وع#مة منصوب، كقان خبر سامرًا:

مة نعبه، في منعوقه قع حقيقى نعت مرموق": انتح. ننوين نصبه و

 شرأب'صائ٠لش ب.

وح. تصع حرفة برر

.آخره عتى الظاهرة انتحة نصبه وع#مة منعوب، إسمه عمر:

آخره. عتى الظاهرة الفقئة زند، وعآلمة مرنوع خبر أب:

 عتى الظاهبر؛ الفقئة رنعه وع!مة رنعه، في منعوته قع حقيقى نعت صايح:

آخره.

أقاك'’بترم ج-

مضعاف متصعل حنعسر
اله٠

مضاف وهو ده مفعول الفاعل امر فعل

،'١ا ك ا٠ أ،' مستتر ضمر
لت٣٠ثم

;حزم'

-

ا-ًاضبماش:

.السوق في اباك صادت -
.ة لحمين ١ 'لسيم ذو وحن -

أبيك'. )قى -أحس

بر الحئتر تامير ضع - 2 قرسئرتاسر: ضبعن ا

ئ أخ!ق -نمانمحئدذ'ا
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رًامؤه واالعراب القوايد في السايد األلة اسم٠

لت ض نم٠ ؤ٠الغذز ثمن نتى ؛حلم نو ئة:١ وخج * الفنن ودع بي '

بواسيها.
 ئ!ئوأوزان*: على بي٠اق# لغعل١ ن٠ ئة١ ذم٠ا دتق *

. تثر ثمن مبثار - نتح من متاح معتان":

نبرةبكلمئشجل•٠ععلتبرد٠

 لعذ.٦كتس_ملطةك٦مغعلة:ئكتسةك

السغ" - الت"ين - نثأسى سن: هتى أوزاي ععى جامدًا ئة١ دأبي؛سم وقد *

_الرذح-اذئمدإلخ.

لة اسم تأبي قد * )سارة(, قتالة - )طايرة( فاعلة نتبته: أوزان* على ا

المدن"؛ دخان ئقصاعد أ-

آخره. عتى الفئاهرة بالفئنه ۶ مرفه ء نضار فناى قلعاعد:

.ة زنكتر مجرور بئه ف نف' :اليدق"ة

اللحكتحة٠ األرض آئادم٠ال فس - ب
'لتح. عفى متنى ٠ماض فتن كتى:
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عوار والج القواعد م المماعد

ج-

 اخره. على الظاهرة الفئنه رشه وعآلمة مرفوع فاعن الخادم:

آخره. عر الظاهرة ياقثحة منعوب به مفعون األرض:

جر. حرافة د:

 آخره. عق الظاهرة الكئرة جرثم وت!مه ياياء مجرور اسم اليتثثم:

 ويعئغا؛ يث#؛ إلى التاخ ئتاج

 آخره. عز الظاهرة يالفئنة مرفوع مضارع فعن نتاج:

 آخره. عق الظاهرة الفئنه رلمعه وع!مة مرفوع فاعن العلناخ:

جره. حرافة ؛لى:

 عنىآخره. الظاهر؛ انكئرة جرثم وألمه يالبا؛ مجرور اسم مئ#ة*:

عطر. حرفة و:

 جذو. في عق ف المعطو سب منطوف اسم محنثا؛:

'ألرض لحذث قاث٠الي 'نق!ح نتنين

الده مدفعاف
 مجرور اسم

مضاف وهو م و ور -
جذ حذف"

له مفعول
منحدون

ع فاعن مضارع فعل

'ألرض حداث لمحراث١ لغ!خ١ قكل٠ذ
ا

٠وركئاإلعراب! عنى أتدرب
تاذق:٠ًاضب-1
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القواعد فل اساعد

-المحبر؛تحتاخإرالمداد.

ئان -عثا ,ميزانه ا

تية الفئر خاصر ضع - 2 ت مناسبة ٠قرسيمة ضمن ا

'لنئري'- ٠العئابق تلموصوك؛ه فمصعد سبن
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^ا عراب القواد في الساد كع۶٦و

والمكان اومان اسما
القاعدة!

 زتائ ثلى بلالر انتتر ملي مصوغان استان وانتكان: الرتان اتتا

تكاير. أو انفعلي ولوع

التتس. تثرى علد' ذكابتات'١ قهنحو تلي:

 ذذبلث" انشولز اتإ يتلي نمتا افاليي' تر يرف ذفتكائ الرتان اتتا ستق
 مستودع - استودع احر: يلي تا وقح مضمومذ ميم" انتضارغر ياندالريا؛

فقى. لقى

اذتذتلي. في اذئتا ً يتعلي -

 تان إذا " 'نعتلي ورئ ض فاليي' انبتلي مرح وانتهائ الرتان اتتا يشتق

تنومن. أو شوحذ ذبلي١ في اذتتار,غ عتلي ’نماتت أو نابص" انفعلي

ذحلي-قد'حلي-تد'حلي ءيلي-ئذتلي-شتلي

حرتم صحح انفعلي كان إذا " 'تعلي ذرئ عنى ويتق  في انس تنور ا

ا حر. صحح مثا# كان أو انتعتارع،

مذعن - يبذ - وعد' منزلي نزلن-يولي-

!اإلعرابة في نماذج

ذتسرق١ لئمسمن١ مطبع .أ

مضاف. وهو آخره طلى الطامرة يالعتمه مرفوع، مبتدًا تطبع:
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^اإلعراب القواعد في !اساعد

بالكسرة. مجرور إليه مضاف الخنس:

جر حردمن
مة مجرور اسم التسرق:  وشبه خرد ا على الظاهرة الكسره جره وعا

 .التئلدا خبر رص مجذ في والمجرور الجار من الججة

حسان وضع  ظلم غيرموضعه في ا

 نغاف. وهو آخره على الظاهرة بالغلمة ،۶ مرف مبتدا وضع:

حسان: يالكرة. مجرور إنئه نفاذ' ا

 ذغاف. وهو 'لكلر؛ جره و#مه مجرور دح ض:

 ني نلعبن ضمير ء والظ نغاف وهو يالكرة مجرور انيه نغاف موضعه:

ده نجذجرنط

 اخره. جلى الظاهرة يالغلتة مرفوع )ونع( الجتدإ خبر كلم:

رختنفةئ1حقتل

 نغاف. وهو خره ا نلى الظاهرة دالفئنة مرفوع، مبتدا نثرًا:

 يالكلرة. مجرور بئه ون نعم! يش:

 نضاف. وهو فيه مفعول مكاثر فلرف بين:

 نضاف والغاء نضاف وهو مسى #ده مجرورباليا؛ )نته نضاف وز: قيه:

بئهمئىءلىاذكترفيمحذجر.
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,اصراب غوالقواعد المعاعد

٠ئذذغ"تيل'فيللذتل
مجرور اسم جر زن اشاعل نائب

 مبنى مضأرع فش
لنتنهول

دقزؤ ر التأئلد ورع

B مع رغ م اإلعراب على اتدرب ا

تايلي:٠ا-ًازب

الهواء. مجرى فى دجلس   -

 ٠ؤحح١ موسم فى مدة ٢ لثجا١ يقعد -

٠ا٠الئوار حجنب -زرت

تية ائفئة عناصر ضع - 2 نناسبة: قرسيمة ضمن ا

طذالتذبوذغطالذز.٠تو٠_تقذ
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*روزم ؟اصراب القواد في التفضيل اسم٠

القاعدة!

 هيس أن وقدً خلى "أنتزح" وزن 'لفعرض مى دوخ صمة التذعئبل،مذ رحب

خر خلى أحدهما وزاد صمة في اشترقا ح مغل فينا ا

منه. وأكرم اخالد ج ًالعتل كريم

 لتكتي١ التقهتذف لمثكتو1 لئام١ الئال*يي ^^١ زؤمن٠التعض نم اغ دم.

 حسن-أحسن. أحمال جذح_ "أنعل وزن, بذمعلو(خلى

 وس حم خلى أو العحلةا في ئب أو  ن ئى  ١الذ لغز١ من وهاع

 يا#لغاظز: مسبوق" 'نغد ١ خذ يتعذر قأبي .؛ن لئالبي١ غيرؤ٠٠اكذز

 شلفي يغهالضوع/ اذبمام" أفال كت تحو: يههحا١ش ١م أن أكال أو أسن

كحذةمطفك.٠أك

اإلعراب! في نماذج

وائدفاءًا تثاط" أسن لتباب'١

 احره. عتى هرةالفئا يالفئتة مرفوع مبتدا السباب:

 آخره. عتى الفئاهرة الفئتة رفعه عالمة و ۶ مرفو خبر أشد:

 ٠اذتح تغوين نعتبه و'ء مة مئعئو  تتتال تثاط":

 ذعف. و:

آخره. عتى الفئاهرة يانغئحة منصوب )تشاط"( على متطوف اسم اندفاع":
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,*اإلعزاب القواعد فل الساعد ي

تعرًا وأعن تأل كك لكثرد أى

 تتدم. رئع محزن ني لظكوي١ عني تى تنغكصحز: ننمن أى:

 عرةآخره. الظاهر؛ الفظة رئبه وعآلمة مرفوع، خبر أهر:

 حذجر٠مذ:حرف"جرواقكاف"ضمذكصذتىءنياذتحفيم مطغ:

معزور• 'حم

 التح. توس تعبه وعألمة شوب ملحوظ ظين نا :

عطف. حذف و:

 ؛ /نحت، آخره. عني لظاهرة١ مرفوغ.يالغظة أكثرد عني معطون" نم أعر:

 لديبة١ بفقيم تئقا٠ث ًاصيدائه أسد أحتد

 آخره. عنى الظاهرة يالفظة مرفوع مبتدأ أحمد:

 نفاف". وهو عنيآخره. الظاهر؛ الفظة رعه وعألمة مرفوع خبر أشد:

 مضاف هه, آخره على الظاهرة يانكرة مجرور إقئه مضاف أصدقايه:

 .٩ ذغاف" ج: محأذ ني تى تصك ضمن ذها؛١و

الثح. نوين تهته وعألمة شورب" ظتذمنحوظ نش":
ثم؟ و ٥/

جر. حرى د:

 علىآخره. الطاهرة انكرة جره وعآلمة مجرور اسم اليم:

 على الظاهر؛ انكر؛ جره وعألمة جره، ني منعوته تع حقيقى نعت الذيبية:

آخره.
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,(اإلعراب القواعد ضبي

ليتة |للدان ًالذغربم"لجل د.

سم /ج ما /ب منمعوب تمددز الده مضاف وهولثضاف مرفوع خدر مرفوع مبتدا

2٠. ظ.
-

ملدان اج فمعرب

1 اإلعراب عفى أقدري

تيي: ت ألمرب"-1

.أخواتها مغرى تلى -

 عنق". الحيوانات أطول الذرافة -

.لعذاذمئرب"خمذاذليان

سر الجائر نناصر ضع - 2 سايسر: ئرسيته ضمن ا

امزباذًا. أصدق 'لرسول -
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|٩ابهح٠٠ااا٠ |ءع٠الق في اساءه رجع

و هو/ة/ و /٥ و ه Z ه و ه نم
المؤولة والجملة المضارع نصب

القاعدة!

 كائتة:١ شنب ًادوات سبقته ١إذ لئظ" لكعمارع١ انغال يتصب

 سنث"(. دن بي جتهاًا٠ت )ءبلث"أن' ذام"يذبالرذذعك"ر تصبر حرن" أن:-

 أرضي(. نمذ ز ص ًاقاذل' ش خبال١و وقض تصبر حذئ - :

تتجح(. إذن بحد )تنال واسنبالز وجواب* تصبر حرف" -إذن":

 خاى أحابظ" *  الذياض"ة )ًامارس سسقبال١و ذذع"ً ر قصب* حرف" :'  -

حسيي(. رساقر

 ؛I قويه تحو الث"يلز #م عته دحلت" ١إد جوازًا اذتضار,ع لغذل١ يتصب -

أتيم(. )#ن يمعتى ا#حالق مكارم مم بجت إنتا

 اتبة: ا#دوات ستقته إذا وجوب" انغضارع انغال يتصب

 واحتابه. بجال اذليتذًا كاذًا تا٠ تحو: ئتجة١ يكاذًا مسبوقة انححود: #م

 بئرم' - قترى ذ۵ا قئرب # - قحن: طلب* أن يتال تبوقة اً جة قذ

ثحتذم. تنكث"

 ددروكث" تهمزًا # تحو: طلب" أن قال ي"تقها أن" ذيوب شجة: و١ذ

اذجاح. ذتطلب"

 جذ. دروسي أرحع حتى ًاذام # - تعود حتى اذهكان' أبذح   تحو: حتى:

 ".اذًاوة "'ئجننلة وسمى و'ذياليتصدر، أن"توون"

و'ذغالإذا: اذذووً ينأن -يكون؛نتصدر
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 ؛٠ه اا؛ءراب٩ اءح٠فواع ٠٠'با؛سا ٦٠.

 تمسك(. على ا عتماد )يحب ًاصسجك على دتقبت أن يحب فامأل:

 ا#ش(. ريارة )أحب ا#ش أزور أن أحب به: مفعو#

 نلذ(. خير لثغم١ ءادة١ؤ لك خر لققر١ لى أن سدأ:

 عتيه/(• ض إياذًا نرك )آلتة عج ض إياذًا دذكذ أن # جرًا:

 أحوال قحمن )يتقظر العئنرز أحواذ قتحن يغتظنأن ألفاعل: تابب

٠الطمس(

اإلعراب! في نماذج

قضة #دف يهرم أن . أ

وعبر. ومصدر تصب حذئ أن:

 حره آ على ة الفئاهر التحة ٠ذعبه عالمة و بأن، منصوب ع نفار فعل تكرم:

. أنت تقديره مستير حكمحر والغاما

 علىآخره. لظاهركة١ قه تصبه وعألمث شوب* به متعون |ق:

الفئاهر؛ التئة رقعه وعآلمة مرفوع )افرام( النوول المصدر خبر قفة:

 )التقدير: مبتدا رفع محاذ في والفعل أن من النرولة والمصدر آخره عر

٠إكرام<
الغاته في #سزه صباح" حرر . ب

 والغاء المتحرفة يالئام  تحاله النكون، على مبنى ماض فنن خرجت:

 فاش. رقع محن ني ثم عني متنى تمذ ضمن الذتحر'فة

علىآخره. الفئابرة يالتلحة منصوب زمالل طرف فيه مفعون صباح":
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يراب القوايد فج السايد ۵ىثمم وا

. ه مصمربأدح شورب" غرش فنن أتره: اكتلؤز. #م' ٢الال #قرًا:

 وانفاعلي خيره ا على الفئابرة التحه نعبه وعألمة الئنليل م بعد جوازًا

 جاره جرأ محزن في ئغش١و أرًا من توًا والهشذ ًاتا تغدير'؛ شر ضمن

)للئتره(. 'لئثدير ومجرور،

ج-

ذجر.٠في:حر

آخره. على الفئاهرة' انكللرة جرو و#مه يغي، مجرور اسم انغابر:
نم ٠نمنم نم *ل ٠ نم، نم

الياقرفتجو في تمهل
 أت'. تمديرًا حتر ضمحن والغاءرًا لثكون،ا طى محي أمر فعن دنهزذت

 'تكون. عر مئيى جرأ ’حرف في:

 آخره. على الفئاهرد الكذ؛ جره وعألمة مجرور، أ٠اس الساقر:

شبة. فاء ن:

 وعألمة' شنة، ء١ف بش" جوب" و شمرًا بأن" شورب" شار.غ فنن سحو:

 أنت. ققديره متتر نمتر والغاعا آخره على الفئاهرة التحه نعبه

خسئرابجلحلذاذتا

.٠واشبال وتعى تعتر حرف لن:

 آخره على ة الفئاهر الفتحة نعبه وعالمة بلن، منصوب شارع فنل أرقاح:

 ًاتا. تغديرًا شر ضمن ذغاءن١و

وغابر. تهنب حرف" ظى:

تعضه وعألمة' حر، بند جوب" و شمرًا يأن" شورب" رغ1ش فنن أطنن:
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نروع ااا؛ءرابالقواعد غو عد

.ادا تقديره مستتر نمير والغاعا خره ا على الظاهر؛ الفتحة

٠حمئجح على:

الةكحرة. جره وعآل سإمجر 'نيجة:

ولهي مسع عرنثجر رًادئارلنم ه-

«. م ف محفدا
اسمأو

مجرور
مضاف-٠ ٠

حرأ حرف
- -»

اسم
مجرور

حرف"
جر

الفاعل
حئعمدر

 مضارع فعل
منصو

صى حرى

وطن نم ج فه
قته

أقاذ ً لى

-

ذاش:٠أضب-1

شئ.١_كذج"بفلذك

الئجاة. وقطإب قذءة٠ال ني تفرط  -

نمتأدن. حتى / ٢تس١ بيوت ثدحذ  -

مديتن. بذظاوة/ نمئي أن عتك -

بر الجتر عناصر ضع - 2 تناسخ: درسيمة ضمن ا

حياني. ني انجح ًان أتتى
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 ب’'آ٠٠ اب٠٠,ا* اد٠الق فبي |ساءح يئع

القرطين والجملة اشارع جزم

القاعدة؛

 عكألته ودكون الجذ(، أدوام ءتهلم-ئدى دحلت" ١إد فتضع لغذل1 صتزم

 حرف حذف أو يسافروا( دئم اثون حئ"ف أو تذهب( )لم الثكو ?مه

ثرم(. )# شنر

 يس: زلى التضارنتم الفعلي جز; أدوات -ئتقبم

أرتنة: وبي واحدًا بنآل قجرم -أدوات

 ولير وجر; قض حمفا لك لخو-

ذاخ١#د ثمم

وهي': ارض٠ذغ بنض تحرم ًاذوادت"-

_إدذا’حرفان:إن

 ءزةًاذما:سيال_تا_ش-م"-أتلذا-ًار-بىما-شا-ض-

 يمى ئضارعس، بنض قجزم انفننر الفئر حلى ا#دوات هذه/ حذ قدًا

 بي دحض" زن تحو: الث"رط جوس" يي٠اق وينمى الئ"ذط، بنلي ا#و ً

 . الئرط"ةد آلفتتة وسمى: تمجح درسلث"

عرام. ض لثتا نحذ   ?فان ودنا ’إن  ا

 ونبى-ونا بذ*ابلي وس الشذط/، ننتى قعتنذ ًاسذاء - نبى _ذذ_ما_

قتعنلث".٠لجمنحثب١ننتدرسيتجح_ما_نبىدط- تحو: بلي(1الع )لتر

162



هراب القواد فم المهاد كم۶ولمك ^ا

 مدب. ب١خ لجنتن رذ تردم، تقخ |#تت ٠غ

 - لعلث" رز قحز ض كم: لزئن1 رف ئى ودذ#ن م" - تى

 نيه. مفعوة تصبر كتل بي شرط اسم وثعرب

 ثعجب ئ"بر أر ثو:٠المكاذزق فلرنر تى قدة أسمد خئت -أر - أدقت

 فيه. مفعوة تصبر تلثن في شرط* أسعتا؛ وعرب يألدتا العئبيقه يغتالز

 متبغس وجوابه الثارم بعة تكون أن فيها ويثترهذ ذحالز٠ عتلى وقدة تا٠'ؤتق

 في هرم سم١ ورب ثتاتة_ تس١ يل٠قعا تا٠'يت تحو: وفعتى لئئم١ بي

حاة. تصبر تحذ

 نقامر، اسر إلى القبب في قضان" السرم معنى قضمن تمرة اسم أي:

 في نتت حسب" ورب" ،٠ يها٦أحو يي1لتع قصتدم .يكوما وئر

 وتحو: سدًا( ثعرب )أي جزءه تنئ حيواذًا تقدب مرىر١ أي تحو: ,لغتم

(.٠تكان نقرف ؛سم )أي: تحديي قئبد ٠تكان أي

البرعم بي تفرم  

ضمير وانفاعئ اسكون زح جز وعالمة يال'، مجزوم ۶ تغتار فنل تفرهن:

. انت تقديره مستبر

جر. حرف" بي:

اذكرة. وء مةجره
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- ^اآلهراب القواد فع اضاد

شلالله يدحيردضاترعيعبعذ . ب-

■ وجرك شرب ًاداه مذت

 الشرط فناب وهو السكون جزمه وعالمة بال، مجزوم نضارع فترًا صلخ:

هو. ه شير ستتر ضمير لغاءذ١و

 التاء مضاف وهو مسى #ده الياء نصته وعألمة منصوب به مفعول وابذيه:

اليه. مضافر جر نحزًا بي نثمتن ضمير

 جواب وهو الهته حرف حذف جزمه وعالمة مجزوم نضارع بنن يرض:

الظرط.

عكىآخره. الظاهر؛ الغنئة رئعه وعالمة مرفوع فاعن جالتم، اسم الته:

 جر محزن في نثعبن ٠ضمذ لهاء:١و لسكون١ عتى مسى جر حرن عن عته:

محرور. نم

الوش/تشعذا.زاحة أذض زلى تعود' تى ج-

زمان. طرف فيه منعول غب محل ني جزم و خرط أداة متى:
مح /٠ مح٠ “ م ٠ مح

 من #له التون حذف جزمه وعالمة بمتى، مجزوم نضارع بنن ثعودا:

  ليز١ وابف"  لذيزر١ بأبغر  اًصابه الثت"ط فنز وهو لغتسة،١ #ذعالر١

فاءاب. محنرتم في نئصذمنيى صمير

جرج. زد حره )لى:

نضاف. وهو اخرع على الظاعر؛ الكظر؛ جرم و#مة مجرور اسو أرنرؤ:

آخره.على الظاهرة الكسر؛ جره وعالمة مجرور اتم نضاف الوش:
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وهج واآلعواب القواعد هج

 مبن #ئه الغون حذف جزمه وعالمة يمتى، مجزوم مفارع فعز قشعرا:

 محن في مبيي شذ خمير وهي ا س بألزج  ئصابه الخمسة، ا#نانر

. الثنط جواب وهو فاعاب، رئم

 الظاهرة جروالكسرة وعالمة مجرور، اسم الراحة جر حرف الباء يالراحه:

آخر. على

أجبمر قجيمر كئغم, ٠ د

 مخعما:انشرطوجرمظئ'فيمحاذذعرحال.

 السرط فحل وهو السكون، جزمه وعآلمة مجزوم، نفارع فحل قجيمر:

أنت'. تثديرة نتر ضمر لغاءإذ١و

 السرط، جواب وهو السكون، جزمه وء مة مجزوم، مفارع فحل أحيس:

ًاقا. تثديرة ستتر ضمر لعاءر١و

عإئه شآم' ٠وذت مز ثعال م" ه-

جار

ومجرور
الفاعل

جواب

لثدرطعا

- -»
اسم

مجرور

حرف"

جر
الفاعل الشرط فعل

شرط اداة
وجرم

عته
ضستر
ئئديرة تنذج ونت نمذ ات تضع ٠ ٠/ د ت
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^اإلعراب القواعد فو الساعد

٤اإلءراب عفى ؛تدرب

ًازبماريت-1

قعتن. ستلذ١در في ٠ئتهاون ٠إن -

 .جزاءه يتق لتثراء١ عر ’مذيتصدق -

اسافذمعك. _منىضالتر

.الئمهى تشرق ولتا خرجت ٠

سر الجملة خاصر ضع — 2 درسيمونناسه: ضمن ا

انحياة. في تجح وابتن يطع إن■
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 للآل#لة ١بلهك وكدت الذسوبا  سم١ بحر تغددة يع: إلحاق" هر تب٠اك *

منربي. - منرب قخميعبه: ًاو ضيحه قر بمدف خر هيء يد ض

 ئء محله! وقحن نحب ج ٦يهك ٠ائمحترم ا مم من ثز٠ائيي قء لئذف" *

أ٠٠ ت نغور مشددة حضاري.—٠حضار شال:٠ أ

قري. - قى قبنن: كفت"١إذ نسب عد واوًا شور٠اذ ألتح تنتب" *

جاى 'نشورسمن: را.يئذوث"يي كانت١واوًاإذ أوقي" حذي ويجوز -

بءي.’لم
دة٠خا قت1أوت متحر# ؤتئصور١ يي1وث رتن كانت١وجوب"إذ وئدن" -

أورويي. - أورو، - ’نعتشي - نعتشى - نوق فت

 قح مع واوًا أوقليا ياوانمنئقوص -غدف" جاز انتقوص ا سم تبب إذا *

انقاضوي - انقاضي - انقاضي سال: رايئن إذاتاتت قيا تا

التإدي. - نتمدي تحر: قرق نط بتذ٠حا تاتت| ١إذ وجرب" ولئنف" -

 همزثه كاتت إذا - أحوالز: قالدة على سبب إذا انتندود ا مم يكردًا *

حمر'وي. حمرء واوًا: قب" لثأتيث

 ا.ئيدايي. - ء١إئيد عدى.ئابهال: بضت أصدن همزثه تت1-إذ'ات

 سال: واوًا أوقيا افاوا قيجرز باء، واوأو عن سقبن همزثه كاتت -إذا

.يتاوي - يئابي - .باو - باوي - بايي - باو
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'هلع١م اا؛ءجاب٩ د٠غواتوا عاد٠ال وعأكق

خر المحذوذ الثاني ا مم إلى يتفيب * قذ شان": تحذونه إلته يرد بأن ا

-قد'وي-ًادب"-ًاقوي.

االعراب, اذجفي٠ذ

بال-حي تق" ئمئرب١

حصعى دعت مرفوع خبر مرفوع مبتدا

بذئ .قلع" فتئرب

الت"قر قوي 'نعروي الث"باب

 علىآخره. الظاهرة يالعتئة مرفوع مبتدا التباب:

 إترابه. في منعوته تع حقيقى تنت" القروئ:

 نغاف. وهو آخره على الظاهبر؛ الفتنة رنعه وعا#مة مرفوع خبر قوي:

 علىآخره. لظاهرة١ بالك"رة دلكبرمجرور  ًغاف لسثر:١

كثذإتقاذًا٣التدوي لعملو1 تكودًا

 . آخره على الغاهرة بالحمة ۶ مرفو دابص نضارع بنن تكون:

 آخره. على لظاهرذ١ 'لعننة رنعه وعألمة مرفوع أسمه انتتئ:

 إءر'اع. في منعوقه قع حقيقى تنت" ائقاًلوي:

 .ءلىآنمه هر؛1اذقحذاظ تصع وعألمة شرب" خذ؛ بهر:

آخره. على الظاهبرة باتفتحة منصوب قمييز إثفان":
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Iاإلعراب على أتدرب

ع۶٦و ^اإلعراب فوالتواعد اساعد

ماش:’ًاضب-1

حالم -  اتوي. الر'ما 'ت آخح’ا

نبذتجئ.٠.أئالئو

.دتدائية٠ا مدرسه قرب أرمكن -

برضمن عناصئر ضع - 2 حنابة: ررسيمة الجحلرا

طموحة. ةالترة٢در
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وع اابر|ب غوالةب|ءد ح٠عا٠ال٩ح٠٠|

إ>ايها في تاذه نميذت
 عنادك'. عن جئت ر هأل نحو: قحضيض حرف هأل:

 أصبت! والله أما نحو: القسم أمام وقولمها ويعلب؛ تجيه، حرف أنا:

عبار؛. من أيلمع اخار؛ ردب" نحو: ائدن بالر شجيه وجر قعلير حرف رب:

 'نتح. على ني جر و قني حرف' رب:

 ا بتاداء. لملى لمحأل مرفوع لئظ"، مجرور امم إشار؛:

 لملىآحر. الظاهر؛ يالغلقه مرفوع خبرلما أدلع:

جر. حرن" ص:

آحرع. لملى الظامر؛ انكسر؛ جره/ ولمألمة معجرور، اسم عبار؛:

 العمر(. عرى لماوة )وما يالرائد خبيه وجذ قني حرف رتتا:

 محن في مصدري؛ حرف ما: لمضاف وهو زمان، ظرف فيه مفعون رتقتا:

قعود'. ر؛طما ألتظرك' نحو: إلتها لمضاف" جرأ

 يا ستعأ تحو ستع"( سمعت )قفديره: محذوذ لفئر لمطتئ مفعون متع":

والدي.

اعراب تفس )وهو ستأل حلئت' تقديره: محذوذ لفئر يه مفعون سهأل:

"ألمأل"(.

نحو: التضارع( اليئر لملى واستيئبالز)يدحر قوين حرف سوف:
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>ابيه^||٠هااا ع٠ا٠ااق في ح٠اسا رإئع

. ا#مر في اقهر موف

نحو: )مقدم( ير مفعول ائه على نعب( محاذ في شاذمئيى نبيذ دالة:

كديح. ^إبالة

 فته منعون شر محزن انخدبي قح ض مئئ سقإشأنى صباح

 نناء. صباح الرياضة امارس نحو: زنالز ظذف

 وماضيه أمر فنن وتعرب "أعطي بمعنى أوجه: ئألئة على وقايي خب:

قه. لعد الفقير هب نحو: مفعونئر وتنصب "وهب'

 متير ضمير والغاعزن ،الئكون نلى مئيي ٠أذر بنئ :هب إ

أئت. ه ير قفد

الفئاهير؛ انتحه تعمه ذعألمة منصوب، يرأون مفعون القفن:

عرآخره,-

التح. تنوين تميه, و#مه متعرب، ٠ثان ير ,تفعون صدقن:

 وخبر مبتدا أصرما مفعونئر قتنصب ائثلوب أفعال من ’"فرن يقتى 0

وبئا. اسان" هبني نحو: جاملن أمرو فنل وتعرب

 ‘السفون, ض مبيي له( ناضي )# جامد أمر بعرًا نغيي:

 معتزًا # ٠واقة نون - و؛لئون أنت' قعدن؛ تثر صمن والغاءإًا

ءراب/ويد من ١له نحزًا في مبيي؛ شيزًا ضمير لشض١ ا
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هراب قوالقواد !المعاد ۶وملر ^ا

أون". به ٠مغعول تصبر

 انقح. قتون تصته وعآلم" منصوب، دان به مضون" إئان":

 قنوين قصته ذخألمه تعته، في منعوقه قع حقيقي تعت :ونا

فتح.

رك'. ه" نحو: هب ٠ يها>ب - ب1ه فنتني "حاف" يمعنى *

 يره تقد مستير ضمير وانغامن" السكون خلى مبيي أمر بعن" : هب

أنت.

 خلى الغئاهيرةو ؛نقحة تصته وخألمة منصوب به مضون" ربلغ":

 جر نحن" في مبيي شين" ضمير واذكاف" ذضاف" وهو آخر

إذثه. >تغاف

 يتس تحو: ٠يأل حرف" ؛ث فاء ً يأتي الذًام'( ٠ ئشا، جامالً ٠ماض فذذ بنى:

 انفاين التوء صديق يئس نحو: يأن" انمنرة إلى مضاف" وإنا انفاين الرجل

به تتصف ما بئس نحو: ما بكلمة او بتكرة مغترًا وجوب" منترًا ضميرًا ًاو
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بحخعع١١١٠ راب٠ياه اءه٠اع فبي |م وج

 الذم. رشاء جاب تاض بتن بئى:

 آخرم- في الغئاهر'ة مرفوع.يالت - ينس-ف"ءذ لرجذ:١

 يئس - ذحتتة آخره في الفئامرة يالعئئإ مرفوع محلقم الغابن:

اذسد'إ. خبر رئع تتن في لرجذ١

النفي. يفيد جواب حرف كال:

سنموترب: سإ١ ئ:

 :لحو تام بتلؤ أمام وقع إذا حا# - 1

حبابلث"؟ و دهمن يفح

نحو: بتزؤتابمرؤ أمام ولمع إذا مغذم" خبرًا -2

أصبحت؛لئوم؟ يزح

نحو: عدمدخوبها أو عنها ما ل يدخو جزم و فرط اسم -3

أقصرئ.٠_مخقماقصرف

٠غيرك'ثعاذذ -'نفحثعا*يذ

 تحو: ذذطتق١ شولص٠ائ تا'ب ثترب" تذ_4

تتبيرًا(. )أى يثاًا التاءر)مخف' ;

 أنم تحو:٠لشقدض،وسةذمذلجواباذكألماذتغي٠حرف'جواب تر:

متفة؟شذذثها. ترذ

رف"مكانمتىذحو:فانئم'ًاطعا يتعبونوتوهائ)ولهاذذ تم:
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ا ٠إزابب
 ح أوجه أربعة وب حتى:

ذذت"شآحماكهار.:ًاحذلجحتحو

الذو. دأخذ حتى قم # تحو: ومعتذر ذاشعبال تعر حرف" *

تكذبون'. ا#طغا ً حتى عريب"! تحو: اتتاًلا دف" *

باء. حتى ٠الحعز بي الئالميذًا عتاذكا : تحو عطف حذف" *  ا

وحرح": :١ذ

 وتجر )ذا( يا#بف وتنصب )ذو( قترقع؛لواو ا#محتا؛الخمة ض امتم" ٠1

نحو: ائجثعتتة في موقعها حب وتعرب )دي( يالتا؛

اذحميد. ثلئ٠اذ ذا ًاءاخر ٠

(.الختة ا#متما؛ مرف #ته ب منعو به ل مفعه )ذا:

ي -حان'ذا؛م

'نختة(. ا ح"ما؛ من #ته ي"#لف شوي" ختر )ذ'ا:

طنزذكا. ذ'ا : نحو متنى٠سارة ستإ١ -2

مبثنم. رئع تحل، في النكون على مبيي إشار؛ اسم ذا:

لظخرةحتىآخره.١ الغ"ذة رئعه وحألمه مرفوع خبر خنز:

رنيه. في شرته تع حقيقي حت" ذكا:
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- وابراب القواعدعو اساعه ئدوع

جب". مرئن هذ'ا نحو': ي١ كاثه غالب"

.٢اخمكشادحتئفيذحذذيتد الهاءبتبيه،ذا هذ'ا:

ءرا.يه. في تنت"قعمعوته ح رجن

نلىآخره. الظاهره الت"ة وتألنةرنيه مرفوع، خبر حب":

م ذخعالب١ كاف٠ دً حعها كت  ٠حابب لتلميد١ ذللث" نحو: 'تند و

 يتند ؛لألم مبتدًا، رئع محزن في مبغي اشاره ؛سم ذا ذيلن:

يلخطامبم. والكاف

إعرابه. بي منعوثه قع قعت اشين:

 آخر نلى الفئامرة الفئئه وعه ز ذنألنة مرفوع، خبر :نثاغب

 حطت"؟ ١ماذ تحو: "مذ" أن "ما" .د ياذتذهام ش"مها ١إذ مو#: مو اخ"-3

مبت". رئع نحذ في ۶الثكو نلى مبيي ٢اخذها سم١ »ذا:

خبر. محنرئع بي مخي مرمول( اسم ذا:

 يالئام  تعاله الثكوتم نلى مبيي ناض بنن : حظت  

 وخنة' ٠فاخذ رئع نحذ بي مسي سميذ ضمنر وخي نتحرم

ائنوصونم. صلة والفاعل الفعل من  حظت"
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ثمؤع هاا؛ءواب الهواد فبي النعاد '؛ز’.'-'-:'

 محن في مبني اسفها( اسم أئنا عني كلهكا "تادا" إزاب تجور تاللحظة:

لحطت": بوتقدم شون ٠تعذب انفاخ"(. و انقعرًا ذ

وبذرب: حاشا - حاشا:

ستليم. لحاشا ا#صداء دعوت نحو: جر حرف *

 يالئاو  دمابه الثكرلز، لحلى مبيي ناض بنز :دعوت

 داعن- رئع محن بي مبني سعتن ضمير وبي انشترقة

آخر• طني الثابرة يالشتة يهمتعوب مفعون ا#صدقاء:

الثكون. لحلى ميي جر حرفا لحاشا:

ا ستاء. طلى تحب ستن في نعظ" مجرور الحإ سليم:

 وهترًا :نحو بعدها ما نعب ا لحثاو على قدن ماضغا فنأل *

خبا. حاشا الغثيوف

نلى'لتح. تاصني٠ فعن وصن:

 عتىآخره,- لظانمة١ يالغتت^ا مرفوع فاءب" :٠العئيوف

 انماع ا#لف لحني انشر القحة لحني يذضمكي فعن حاشا:

 هو)يعودالى متيرئقديره والفاعذضمير انتذر، فلهوره ض

لحلئا(. وهون )لحاشا وفقدير: وصن نعتذر

التح. سوين تعته وعال ،يومنصوب مفعون لحبا:
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,(اإلعراب القواعد هاو المعاعد

 من له بد و# التنئ انادن يعم نحو: المذح( ) ئثا؛ جامد ماض فتئ يعم:

ذتئ٠اذ يتم : نحو يأن" تعرف" ؛مم" فاعله: ويأتي .ظمنح، ومضوض فاض م".
الناء. ائتيا؛ معذر بعم نحر: نفافأ ًاو

 إلثم قعى نا يعم نحو: ما بكلمة ًاو يتكر؛ مغترًا وجوب" متيرًا ضميرًا أو

.تريف٠ال ذتذئ١

 فنذح(. )ذنشد جام" ئاض٠ ينزًا يتم:

آخر. ض الطامرة يالعتنة مرفوع فامئ :العذيق

 يعم وحنن" ننىحرم الطامر؛ يالعتنة مرفوع مبتدًا حمزن:

سفيمحئريض"اذثدإ.٠العذ

 قط م"ينتا أحد أكزًا 'نا : الرسوئ قال شال: أبدًا يمعنى زمان طرف قط:

 .قدع. طنئ مئ تنئ أن مئ حقرًا

وترًا: تئ:

مثال: تعي بند وذيك' عطنلالستدراك حرف -

ر-٠•تاأكاللغاحشائتو

مثال: عطنلإلنراب حرف -

٠يطوان' بئ طئة زر
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^اإلعراب القواعد فل المعاعد

ًاستا،ا#ذعال
 امم غآلماته ئئئل   ونفها الفنل عته يدن' ما على تدن لعطة" ٠ البنا اسب

 الرن.وهي: العذل,يأتيتا#تالفي

 نئهابذ-فثان-سرعان-نطان. بلماضي:

.أواه - واه" - وا - أف - آه بلنضارع:

 -دوتلئ" - حي - نلذ - الثلثن - هيت - ثا - هلم - صه-مه-رونن - آمين لألمر:

ايه-نات-نالن.

ا"فعال اسمام إخراب!

 أخيلن. وبين بئنلذ ما تنال نحو: - بعد - بمننى ي- ماحد ي ونا 1 اس. شثان:

 أن هئهات نحو: بعد يمعنى التح على مبنى ٠ ماز فناه اسم ننهات:

يذغىائتهاون.

 ما مرعان نحو: أسرع بمعنى الفتح على مبني مام فناه لسم سرعان':

 لئه١ دعوت نحو: 'ستجب يمعنى 'ئفتح عر مبنى ٠بئرماض زحم نت١آم

مستتر. ضمير و'لغاءذ ،لتح على مبيي آمحخخر ذود غ

 ضمير والغاعن اتفت( )يمعنى انكون على مبني أمر ٠ بنا اسم صه:

يمعنى مه إعراب نفس )هو اناس ذئر عن صه نحو: أنت ه تقدير

ضمن وصن "أنهن" بمنى تأتي ذتح٠ عر يي أتم فش نم رونن:
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غوالقواد المعاد

 السطان. من ئ ذوئدك' تحو: ..تقدذذ وجوب" حنش

 نتر ضمن وصين لثح،١ ض تتي، "قعاً " بمتن أحر فش نم هش:

 هئئرا. - هلمتا - لشتي تغاب" و ( الحديقة في تلعب" )هلم نحو: وجوب"

 ت• هذه تحو: وجوب" نتش ضمن قغاءش١و "أسرغ" .ستى أتم فش نم' ب:

.ًالى'لمئب

 هنم:بشفض"تم.سقتى"احطي"مشءراذيش،واذعاءذضمذذلش

 اعراب نف وهو منصوب( يه مفعول )الدئاب: انكتاب هات نحو: وجوب"

)هاتيا-هاتوا(.

 نتر' ضج: الغاءلو "حن"" يتنى ،اك عر مش أز فش .'ن" هآل:

 الذساثةلتئرأها. هالث" نحو: وجوب"

 ذا".’لم:بشفشأتممشءرالكلر,بمئنى"زد

 عر حي : تحو جوب" و نتش حمن و'ةءذ "أفش" يمش أنر بش بش حي':

القالح.

 نش ضمن' و'الفءل عر.*تفتج مش' "حن"" :سعتى أتم فش بش دوتلث":

 ب(. منعة به ل مفعه )القمن: القعتة تلث" دو نحو: أنت تقديره

 نكى. ;'حث : نحو حن"' ' :سئى ننح عمى مئني أهتر فش '.ن" ئ":٩

 وحو تقدير... ح"اًش ضمن 'واذعاءذ’-الر'كه’لش"تمبمحتى"دع' دش تله:

 ااذئة. العاد'ات تله : تحو نرك' هو و متاه مذ تن نئظه، من ت" فذى   ممدر

حمن لغاءذ١و ائك"ذ، عر مش "أقفد؛" :سعنى عركضا فش ش١ أف':
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ع۶٩و ,ا(ايراب القوايد ضبي اضايد

 ( .أف؛. لهما تقل حؤو  قعالى: قوبه نحو أنا ه تقدير جوب" و ستير

 ضمير وانفاض "لمع أقو " بمش المكون على لمى نفازع فعا اخلم واه":

 .نحصيتاث ضعف رى واه" :نحو ب" وجه سحر

ضمير الفاعل و لمع' 'أقو بمعنى السكون على لمني نفارع فض اح: آه:

ا#صدقاء. خيانة من آ؛ نحو: ب" وجد ستير

183



184



١
جبة

ل
#

 ١
ةك

يح
صث

٠
ين

اد
 

اج
حر

ا

185



عراب القواصد فؤ الداصد رعع ٦ه^ا
انحرن انفعن. االسم.

ذاءا.يرالعلرقحئر

يداء. حرفا قا:

وهو عثىآخره، الظاهر؛ الفتحة نصبه وتالمة ب منصه نتادى عابر:
اف.

آخره. على الفئاهر؛ انكر؛ جرو وعآلمه مجرور، انثه مغاف العئريؤز:

أنت. قمرن لتر ضمن الثكونو'افءئ مالعفى أز فش خس:
هليطالتة'الحكب، ب.

ءراب. من ١ذه ه محز  - 'نكون عفى مبنى خئهكامم١ أد'ة نآل: ا

 ضمير وانفاعا آخره، في العابرة يالفئنة ۶ مرفو نضارع فعل تحب:

أنت. تغدير؛ ناتر

مة منصوب، يه  مفعو نطالعن:  وش آدو، على الفئابر؛ انفتحة ب وخا

نغاف.

مة مجرور، إقيه مغاف انكثب: آخر. على الفئابرة انكر؛ جرو وعد

مشهور تان بن نرحن اهتريت - ج

 وبي انمتحرفة، يالئاو ئصابه النكون، على مبنى مام بنآل اهتريت:

. محآل في يى نصآل ضمر رئعفاءا

يه نرحن: تذويآلاذتح. غب وعألمن مشويا، منو

حرذجرمثيءلىائكون. بآل:
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ج٠ياا؛ءراب

٦الكئر برن جره جمه١وخ خور، 'خم ثادت،ت

ا جره. في منعوته قع حقيقى قنت" تنهور:
لقرج١ عتاح٠٠ الهتر

مجرور إقده شثعاف لتضاف وهو مرفع خدر مرفوع مبتدا

الفرح مئتاح 'ئصير
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بيج،■ ااابءزاب اءح4اع فع اساءه يكع

 هو , آخره عر ن الفئاهر الثتحة نصبه وعآلمة منصوب به مفعون راقن:

قغتاذًا.

ج-

 اخره. عر الفئاهرة لكترة يا مجرور إلقه قفاف اشتر:

صدوه لعقين١ سأليي

 من نها محا؛   الوقاية نون القون التح، على مبيي ماض فنل سأليي:

  وابواذياءويا؛اذتكئمضرشذييفيمحذمشولض.

ًاولمقظلز.

مة مزحر مرفوع فاعن انعقن:  آخره. عز الفئاهر؛ النتة روعه ونا

 اذتح. تتوين نصبه وعألمة متعوب"،۶يهئا مفون صدقة:

انوش أرض إلى انقابان تعود

العه مضاف

مجرور
مضاف مجرور اسم جر حرف" با لف مرفع فاعل مضاع فعل

'نوش أوض 4 القانبان تعود
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وة سدا'ءهسماساءحماهىاك٩جم والمتعدي الألزم الفعلية، الجملة ٠

لمحدو١ لذوءد١ ؤتزح٠الحعز |لى وصنت" -أ

 لئاء١و لكتحركة،١ لئائ١ب ابه٠ دص لثكون،١ ئى مبنى ض ت فنزع وصلت":

 فءل. روع هكآحاح ر بي حعل٠ نتكبر بتحة

.ه آخر عتى الظاهره د تتدثر''جذه ذعألمة مجرور، رحن لشل:١

 نلى الظاهره التحه نصبه ونادمة منصوب، زماذي طرف فه مفعول تزح:

نضاف. وهو اخره

آخره. نلى الطاهرة ة .داننسر مجرور إله نغاف النولز؛

'شر؛ 'لكتذة جره وعألمة جره، فى معرتن تبم حقيقى نعت" 'ننحدد:

ثمآحه•

التمارين التالميذ ألجز - ب

 أذجر:فذذماضسىءلىاش.

 .آخره نلى الغذهرة الفننه روعه ونألمة ۶ مرفو فامل التالمحن:

.آخره نلى الطاهرة التحه نصته ذنألمة منصوب به مفعول التمارين:

جايره أني شخي ج-

 من نها محزًا   اقوتايه نون القرن اققتح خلى مبنى مام فنل منحيي:

 يه شول ج محن في ملى شل ضمن 'نحتلم ياًا وفي:  ر'اب،

أذن".
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اإلماب٠ القواد في الضاد

مضاف وهو المحاذ ائثتغاذ نلهورنا من المادع يالفئته مرفوع فاعن أبي:

فذإب’وياتالتلمضأتجتي،شخمز

 انتح. تنوين نصه وعألمة منصوب، دالز به مفعون جايزة:

باس" لعقذ١ فتوت

ثان به مفعول
اول به مفعول متصل ضمير الفاعل ماض فعل

لباس" 'لثقنر وت فتو
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؟اإلعراب القواعد فل !الساعد

للمجهول البناء

'لئوم في ٠صلوات خمى تودى - أ

ائتعدره التئه ركعه عالمة و ۶ مرف ل لئمجهو مبنى ۶ مفا, فعل تؤدى: '٠ تغد,.
وهو آخره نلى الظاهره الغلظة روعه وعاذمة ع، مرف / الفاعبا تابب خمس:

. ف مفا

اخره. على الظاهرة الكسرة جره ونادمة مجرور، الغو نغاد صلوات:

.ه خر ' على لظاهرة١ ئكحظظة١ جره وعآلمة مجرور، ٠اس الغوم:

المريض شبي - ب

'نتح. عر مبنى بلمجهولر مبنى ٠ماض فنز :غبي

.آخره نلى هرة الغلي الغلظة روعه وعألمة ع، مرف / الفاعا تابب انمريض:

'لنش في شىورمي حوكم ج.

 'لتح. على مبني بلمجهول, مبنى م"ض فذي ت حوكم

 .آخره نلى هرة الغلي الغلظة روعه وعألمة ،۶ مرفو ثم الغاعبا تابب الغلبز:

ذب. ط ء حرف و:
 ضمير الفاعل ونائب الفتح على مبنى بلمجهول مئيى مار فذذ رمي:

هو. تقديره مستتر
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^ا عراب القواد ضبي المهاد داره

اخرزه. على الظاهرة الخسرة جره وعالمة مجرور، امم التجزؤ:

التعديريه الجايزة ميحت - د

بالنا؛  بصابه الغدون نلى مبيي للمجهول ’مبنى ماض فنل ميحت:

الغاءل. ببد٤تا روع محزن ني مسي تعتزن ضمن وهي 'لنتحذفة

احره. علمى الفئاهرة التحه نصته وعالمة منصوب ده مفعون الجايزة:

مة نصته، ني منعوقه تع حقيقى نعت القديرين: الصاهرة الفتحة نصته وذ
٠كىحه

الجريدةكلتذك۴تقذ ه.

« -» -- العه مضاف
 ظرف فه المفعول نائفة

للضاف زمان مرفوع انغاعل نائب
تبى رع1ثض فنزح

للمجهول

كنى، ك فجريذه ثنرم
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المعتذ واصل الصحيح اصل ٠

الكذه لطذل١ دحرج ٠أ

ائعئح. على مئنى ض مط فءى دح:

آخره. على الفئاهر؛ الفئتن رنه وء مة مرفوع فاعل الطعن:

عزآخره. الفئاهر؛ التحه نعبه وعالمة منعوب به مفعول انكرة:

العئغونة ي"صدنا؛ أخي النقى " ب

ا#بف. عر 'لنثدرة ٠اذغلحة عظى مئنى' ٠ماض ٧فئ بنقى:

 نغاف وهو * المحا' انتفان حليورها مبن المايع يالعئئة مرفوع فاعل أخي:

بئه. لغن جر محن في مغبى للصن ضمن ^►;١ ياًا

جرمئئءلىاذكتر.’حرد .د:

 وهو آخر؛ على الفئاخر؛ الكلر؛ جره وخألة مجرور، اسم أصدقا؛:

لفاف.

آخره. عز الفئاهرة الكلر'؛ جره وعالمة مجرور، إلئه لضاف العئغوثم:

بنئعئم احبرام" وقفت - ج

 لالء١و ائت^فة.، .يالال؛ ٠ئعابه٠  'لتكون، عز مئنى ٠ماض ذي وقفت:

فاءذ. رقع محزن في مئنى للصن ضمن ائشحذ^ة'

 التح. تنوين نصبه وء مة منعوب #حله مفعول ام": احبر

اذكلر؛الغئاهر'؛ءزآخر,ه. وعأللذجره نجرو سل; نتئم:
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’' ,٠ أمراب٠,ا اءح٠الة مو ه٠الععا ع٢ىك

هرًا شذ ور

منصوب حال مرفع فاعل ماض فنن

هارب" م
،U

ولى

194



^اإلعراب القواعد في اساعد

ا"فعال من والمتصرف ابجامد

ت"كاحمئكهي أ-

 آخره. عثى الظاهرة يالتئة ۶ مرفو تاقص مضارزع فئل تكاد:

آخره. على الظاهرة يالنئة مرفوع اسمه الحرب:
ي / و ٠, ٠ / /٥ و/ ه ٠٥ ي ٠/ ب و ي ٠ /٠/

 ضير والغاثل اليام، على المقدرة بالضمة مرفوع مفارع فعا تتتهبي:

ئ(. حذ شب محن في # بجمة ب هي شذذ سلم

فيكألطغ صادذًا تلش ,ب

 كحتتن ضمن الغاءلو لثكون،١ شى تنئ بت أتر بعن م": هد:

تذدير؛ًائت'واذكادًا:ضمذخصذخئيمحذغبشآلع"وذ.

 آخره. على الفئاهر؛ التحه غبه وعالمة ئانه متعوب به مفعو؛ صادن":

 وهو آخره على الغإًااهر؛ نكرة’ جره وعد#مة مجرور رحح هلث"ت٠كأل

كضاف"قه. جر محزن في خنى خصن ضمن' والكاف" كغاف"'،

التلعب/ )لى 1كت قعا ً - ج

تئدير؛ًائت. كحتتن ضمين التعواذغاءا.ر عفى أكرخى خز ئعاً :

التح. على خئ جر حردوًا مع: تى:

مجرون. جر؛ت سدن فى خنى تصفى ضمن ى:

د:حرذجر.

آخره. ياذكحرةالغئاهر'ةءر مجرون سن م:
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٠اا,(*ابمجحع٠ اد٠الق شبي د٠ضا يمع

لغئيوف١ أبي سيؤح٠ا

منصوب به مفعول  المتكلم ياء
اته شفعاف مضاف وهو مرفوع فاعل ماض فعل

الضوف ًا. يبتثثذ
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I لمجردوالمزيد٠ ٠ يكع »اب٠ااا٠اد٠القغو ع٠اسا ععببخا

لرع١ قصل في دهك؛ خضر 'لعئبيتة نترجع .أ

 عتىآخره. الظاهرة يالتئة مرقوع ع مفاز فنا نترجع:

آخره. نتى ة الظاهير بالفظة ۶ مردف فاعل الظبينه:

 وهو آخره عتى الظاهر؛ الفتحة نصبه وعالمة منصوب، له مفعون لها:خضر

إيه. للضاف" جرأ محذ في مبنى شبن حر لها؛١و ظضاذًا

مغاف. وهو آخره نتى الظاهير؛ التر؛ جره وعالمة مجرور اسم. تعل:

آخره. عتى الظاهر؛ الكلر؛ جره ونالمة مجرور، إنه مضاف الربع:

يموت أن الجدي ناد - ب

التح. على مبنى ناقص مام فنا ناد:

آخره. نتى الظاهرة الفظة رنعه وعالمة مرفوع، ن انجدى:

ومحذر. نصب حرف ًان:

 آخره، نتى الظاهرة الفتحة نصيه وعالمة يأن منعوب ۶ للفازر فنا يموت:

ذاد. ’خو تعلب محن ني 'ئفنظ وا'لجة نو تغدير؛ ظلتتر ضمن .ذالغاءاذ

لدوق١ ومي 'شى تهذب آلئوسيقى - ج

مة مرفوغ، مبتدًا آظومييقى:  ا#لف. عني المقدرة الفظة رقعه ونا

 ضمثر والغاعن آخره عتى الظاهرة يالفظة مرفوع للضارع فنل تهذب:

اظظ'إ. خبر رئع محن ني شده ظجتثة١و هي تئديرذ ظلثتر
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|٠ااابرابهج اد٠الق فج اساءهع يكع

 .آخره على الفئاهرة التحا نميه وعالمة منصوب، يه مفعول القمن:

حرنعطش. و:

خمير عنوالغا اليا؛. على المقدرة يالعتتة ۶ مرفو نغارن فنزق تنمي:

هي. شيرة نثر

 آخره. على الطاهرة الفتحة نصبه وطألمة منصوب، يه مفعول الدوق:

الجديد نها لو يمو ا#م رحتر

نئدعنروت العه معضاف
 مجرور اسم
مضاف ه- و جر حرف مرفوع ضن ماض فعل

الجديد نا مولود د
٠ا#

قرحت
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" يكع ب1ا«اا؛ءر اءح٠غواع |اهحلب?|اساءح واتجناء-ه'ا"فعال اإلعراب ٠

بدعة الغمارين أنجزت

 والكاء الثحذكة بالتاء  ئعابه النكون عز ‘مبتكا د ماحف فعان أنجزت:

 نعز. رئع محذ في تنئ شذ حذ كة٦ح٠الت

آخره. عتى الظاهر؛ انفتحة نعبه وء مة ب منعو به ل مشر الغارزين:

حر. على لظاهر؛١ فخرة جره وعألمة مجرور بن" ت دح

ا#.تا بئرة ٠#م1 نقي ..

اليا؛. على المقدره العضة رشه وعالمة مرفوع مضارع شل قعتيي:

آخره. على الطاهرة الضبة رشه وعالمة ،۶ مرفو فاعل ا#م:

مئءلىاذكطر. جر حرهفو .د:

 مغاف. وهو آخره طلى الظاهرة الكسرة جره وعالمة مجرور اسم قريو:

 .آخره على الطاهرة الكبرة جره وعالمة مجرور، إلئه مغاف ا#تا:

لتعل.موا المدرىسةا زلى ١اذهبو

  رعباله الفضة، ا#فعار من #ده الغون حذف على مبنى أمر فنل اذهبوا:

واعن. روع محاد في مبنى طصل ضمير وهي الجماعة بواو

جرأ. حرف إلى:

 آخره. عتى الظاهرة انكرة جره وء مة مجرور اسم الندرة:

كنبرة ’.يأن شون ٠كغارع ذن قعثنو': ض م' ًالالمد: قش':
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القواد قي اضاد٠و

 الحشتة، ا#وعال من #ده الثون حذف نصته وعألمة التعليلخ #ك بعد جوازًا

 فاعن. رئع محن في مبنج" شبل ضمير وهي الجماعة بواو  ئصابه

الس"ارة ق٠ساب لسسر١ نون ى يحترم

اله مضاف

مجرور

منادى
منحسون
مضاف

.',؛-1.1 العه مضاف
 به مفعول

مضاف ت م الفاعل امر فعل

٠/
السيارة سجى ي تر قانون

ضمير
مستتر
قعدن؛ برم
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^اإلهراب ازكوا،د غو المماعح شمم
الخمسة األفعال

سر'ار 'ثعاشردوا ا

٠مغ٠جذ أد'ةونغدو :

 ه الغون حذف جزمه وعألمة ثهئة١ ب  مجزوم نضارع فنل ثعاسروا:

لعال من  متصل ضمير الجماعان وواو الجماعة، بواو بقاله الخمة ا

قاءاذ. رئع مح"ر في مبني

شرار:  آخره. على الفئاهر؛ التحه نعبه وعالمذ منعوب به مفعولر ا

 جتمنثد بيظائذ بتيي

ذر. يا د:

مر يألم مجزوم نفارع ننل تعتبي:  من له الثون حذر جزمه وع مة ا

ئعال  كحاه في مبيي نئعلى ضمير وهي المخاحلة، بيام ئعايه الخمة ا

فاعل. رئع

م؛. حرف" د:

 نغاف. وهو آخره على الفئاهر؛ الكر؛ جره وآلمة مجرور اسم قفقائذ:

مة مجرور إيه مضاف حنملثم:  وهو آخره على الفئاهرن الكرة جره و

 اقئه. نغاف جر محار في مبيي نئعبا ضمير الكاف و نضاف
ً حلغا لرسم١ يحرون ًا

طفالر:  آخره. على الفئاهرن الفئنه رئعه وع مة مرفوع مبتدا ا

ئعالز من ئه الثون يثبوت مرفوع نضاوع فنار يحبرن: الحنسة، ا
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اءح٠الق دفي٠عال٠ال نإبع

 فاعل• ربع محاذ في مبنى معصحل ضمير وهي الجماعة، يوار ئصابه

آخره عتى الظاهره التتحه نعبه وعألمة منصوب، يه مفعول الرسم:
ا وه/ ؟ //و ٥/ ه نم / دو ٠ ٠ ه/و ، ٠/
 المبتدا. خبر رفع محاى بي الفعلية الجملة و

تا٠ممادتخ عن قحبى لذ

اله مضاف
مجرور اسم
S ي

مضاف
جر حرن

 ضمير الفاعل
 ،٠ م،

متصل
مضارع فعل

منحسون

 نحتب حرف
ذقني

ددكت لخه ا— قحل
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وهرع اهءراب٩ الهباءح في ص'^اساد ية٠الجملةا س ٠

نواح الرهر؛عبيرنا - أ

 . آخره على الظاهرة الفئتة رئده وعألمة مرفوع مبتدا الرهرة:

مة مرفوع ثان مبتدا ميرنا:  وهو آخره على الظاهرة الفئتة رفعه و

.٩ ئ١ئض جر محزن في مئئ شر ض: ذي؛ ،٠كضائ

 آخره على الظاهرة الفئتة روعه وعالمة مرفوع الغايي المبتدا خبر نواح:

سية والفتلة ول. التئتدا خبر روم آل محا في ا ا

'لثرخ شاح٠المسر "ب

 آخره. عنى مرة الفق الفئتة رفعه ونألمة مرفوع مبتدا ألمئتر:

مة مرفوع خبر معتاح: نضاف. وهو الفقهر؛ الفئتة روعه و

عنىآخره. الظاهر؛ الكترة جره وعألمة مجرور إقئه مضاف فثرج:
نوب الغة - ج يغبر

.آخره عنى مرة الفق الفئتة روعه وعألمة ۶ مرفو مبتدا جألله اسم الغة:

 مسثتر ضمير والفاعر آخره عنى الظاهرة بالفئتة مرفوع مضارع فنل يغبر:

هو. تقديره

 آخره عنى الظاهرة الفتحة نصيه وعألمة منصوب، ده مفعول الذنوب:

خبر. رئع مدن في شية و'الجذئة
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ابتجوجبا٠,اص اءح٠الق في اساءه يرع

الرفوف قوق المحص

الخئرف من حهتة شه خر

مضعافدالعه لتفان طرف فيه مفعون مرفوع معتدا

الرفوف قرفى آلقحعئ
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يكع ج،رال٠ا4 د٠القوا في ضاد١- كانوًاخوافها ٠

طم ب توره زلنحر ت ي -أ

الغتح. عر مئنى ى٠تاقع مآض فنز بات:

علىآخره. الفئاهرة التنة رئده عالمة و مرفوع اسمه القمز:

 وهو آخره عتى الفئاهر؛ الشنة رئده وعألمة مرفوع ثان مبتدا نوره:

بئه. ذغائ٠ جر محزن في مئئ شبت ضمن لها؛١ هشائ،

 آخره عللى الفئاهر؛ الشنة رئده عالمة و مرفوع النايي المبتدا خبر ماطأ:

تات. خبر رئت محاد ني مئة وائشننة

لعرتبة١ يألد ني أحي يزالن ت - ب

. آحر على الفئابرة يالتنه مرفوع تاص نفارع فنل يزالن: تا

 وتاء تضاف، وهو انتذر فئهورها بن المانع يالشنة مرفوع اسمه أخي:

التتكئمضمذتذصإرمئئفيمحزجرتضائإلى.

ئ. حذفن في:

 الغنتة وشبه آخره عتى ة الفئاهر ة الكنر جره وعألمة مجرور، ب؛ يال:

خبر. قشب محاذ في والمجرور, الجار من

 وشبه آخره على الفئاهر؛ الكنرة جره وعالمة مجرور إنئه تضاف انثرتل:

اىمناذجارواذمجرور,فيمحزتبختر.
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1ااتجراببجا اءح4الف في طءح٠ال يكع

ًاءحالجويبارادا

معصوب حدره مرفوع اسمه فعلى سخ نا

باردًا فجو أصح
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^اإلعرابالقواعد ضبي المماعد إذوًاخوائها ٠

 تمت مح لتزح أ-
ودرج• قحب خرائ لتئ:

مة متكبرب امهه الطبلى:  نلىآخره. الظاهره الفتحه نعبه وظا

.آخره على الظاهرة الفظة رعه وعالمة مرفوع خبره مجتبد:

 دقي هواؤذًا لذيتة١ ليت" .ب

ونس. نحب حرف" ليت":

 .آخره نلى الظاهرة الفتحة 'نعبه ونألمة ب، منعو اسمه انتديتن:

مة ۶ مرفو ثان مبتدأ هواؤنا:  وهو آخره على الظاهرة الفتة رفعه و

)قلى. حاف" جر محلى في ميئ حلى ضملى ذها؛١ حاوًا

 آخره على الظاهرة الفتة رفعه وعالمة مرفوع التايي اقتيت") خبر نعي:

م"مئه لخته١و ليت". حلى رافع محلى في ا

 حألين بلتئرمجرظبيعة )ن .ج

وتوكيد.٠شب حرف إن:

نة حو ينز ئرب:٠اذ عش'حلى، ميئ جر حراف" و: بلض:  و

 محلى في ذجسةس؛لجلىو؛لمجرور وغلى ةحاهرةءس"حره حبر جر'ه

مةحلبه,تلوئالتح.  ختذ:'ح"لىحرمئعولىوء

إلى'ا.ع. في ملعون ئع حقبئ 'نعت"' حألية:
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|٠ع٩ا|ااء>|بتجد٠القوا عادفي٠ال رخبئج

أزرق ظ١س لتتاء١ كأن

نرفع ننت مرفوع خبره ي اوو/ا منمعوب اسمه ج --- ج وك رج وتشدده نمسا حرفا ء

لذذى س|ظ لتماء١ كأن
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ظنو؛خوافها ٠ روج ,اسراب غوالقواد اساعه ١بجم١٠٠

حكيم" سخ" ذححك . أ

 ضمير وهي التحرقة بالتاء ئصاله الثكون على مبنى ٠ ماذ فعل رحتلث":

نصر محا؛ في مبنى حصاب ضمير والكاف فامل رئم محا؛ في مبنى حصا

خعولكيه"و،ل'.

 الفتح. تنوين نصبه وحألمة منصوب، ثاد به ل مفعه سخ":

التح. قنوين نعبه وعالمة نعبه في منعوقه ب حقيقى نمت حكيم":

 لجت" المهتع؛نحيب" لجذ ب.

 اقتح. حى حبى ٠ماض فتن صتن:

 حىآخره. لغئاهرة١ يعلخكمبر ع مرفو فاءا'ب سبع:

.آخره على الفئاخرة الفتحة نعبه ذحألمة ب ملعه أول' به ل مفعه الحليج":

الفتح. قنوين نعلبه وحالمة ب منعه ران ده ل مفعه لجئا:

حة ئخذت١ .ج ً اذقاًلم يكره نلتب" ا

نده إ لتضاف
 مجرور اسم
 ي م

مضاف جر حذف ثان به مفعول اول به مفعول
ضمير الفاعل

سصجغ
ماض فعل

القاًلم حرة ا نلعب" تاحة٠ال يت" ائغ"
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لقواد١ ضبي مايعد٠ال

واخواتها كاد

يثغى أن 'لنريض لئ ؛حتو

 التح. على مبنى الرجاء- ألعاثم من - جامد ماض فنن بحتولئ:

آخره. على الظاهر؛ الفتنة رلعه وع مة مرفوع اسمه النريض:

ومعتد. كنب حرف" :’أن

 انتح" نصه وعالمة لئمجهوثم، مبنى يأن معوب مفارع فنل يشفى:

بف عتى الذقاًلرة الفتت" والجنلة هو. تقديره متتر ضير / الفاعا ونائب ا

فيمحئغذرخثم.

ًاحت"قذرمائ أست"

 .۶ لثرو١ ًائعازز من لغتح١ عر مبيى ض مط فش أنث":

 ٠آخره عز الظاهرة التئه رفعه وعألمة مرفوع اسمه أحمد:

التاعا 4 آخره عز الظاهرة التلة رفعه وتألمة مرفوع مضازرع فش يشأ:

 خر. ثمر معش في شيه ئجتة١و هوو. تئديرودو نحتتن ضميري
آخره. عز الظاهرذد الفتحة نصبه وعألمة منصوب ده مفعولذ البعنه:

ت'اخ|ذلي٠كل

فعلدة حملة خر

الده مضاف
وهو به مفعول

نضاف

ضسر عل القا
مستتر

 مضارع فعل

مرفع

ص ' اوم ضمعر اسمه
متعدل و وه

فعلى ناسخ

تن ثفلى؛ًاتا اظى ط كد'
ي
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ىوا عراب القواد موج -الماد لنجنعبرب' ائئافيح   ٠

ًكحح.٦:تاذذذرًاتلج؛لء .1

 على الظاهره انتحه نعبه وعألمة به، ينعب ما على مبنى آل بسم قعر:

آخره.

.آخره نلى الفئاهرة الفتة رقعه وعادمة ۶ مرفو خبر أشد:

'لتح. ض مئيي جر حرن ح من

مئ ذجش:١ اذكز'؛الغئاهرةءإىآحر,ه. جره ز;مجروروء

 العتم في سوء هتديق  ب-

ألجس/. ذافي" :

 وهو آخره على الظاهره الفتحه نصته وعألمة منصوب اسنها صديق:

. فع نضا

.آخره على الظاهبر؛ الكسرة جره وعالمة مجرور الى مضاف سوء:

جر. حرف" بي:
 الجنلة وشبه آخره على الظاهرة الكنرة جره وعالمة مجرور اسو الينم:

خبر- رئع محل في والمجرور انجار من

محبوب العئئع فليط  - ج

خبردتذفوع اته للضاف |ى رر ٦/ رو ج مخداف منصون اسمه للحنس نافعة

محبولة .ع ئيط
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اإلماب-٠ القواد قبي اساعح

سم إعراب" وبناؤه ا

عيي؟ ذنب" 

 . المكانئة بهتمالفرًا على نصب محن في مبنى اخئهكام اسم أين:

 التح. على مبنى ماس فعن ذهب:

مه مرفوع فاعن على:  آخره. على الظاهر؛ العته روعه و

البتارب" هذا طابيي مريم يا

ًاد'اةيداء

 الفظه رف وعألمة اشلى محن ني به يرقع ما على مبنى نتادى مريم:

اخره. على الظاهرة

ئعاني من ئه الغون حذف على مبنى أمر فعن طايي:  ئصاله الحتد ا

 عن.نا رئع محن ني مبنى شذ ضمير وهي ائتخاطبة بياء

 .يه. مفعول نعر ي كحل بي مبيى اخار؛ اسم ذا تنبيه حرف ه هذا.

 .آخره على الظاهرة الفتحة نعبه وعألمة نعبه ني منعونه تع نت الباب:

هور من الباقن نذع أمي اغترت ا

 من لها محاذ آل الظائ فأنيث وقاء انتح على مئنى ماني فعن :’اسرت

اإلعراب.

 المحن ائثبغاذ ظهورها من بعالما العته رئعه وعألمة مرفوع فاعن أمي:

 الى. لىبىفيمحذجرأشاًا شذ ضمن انتظم ياء ولمونضافلى

ع. شون ني ''محا ني مبنى إفار؛ اسم ده بقتته، الهاء هد:

212



واا؛ءراب القواد في -الماد

 اخره. عتى الفئاهرة العتحه نعبه وعألمة نعبه، في ته منعه تبع نعت الباقن:

٠ آخره عتى 0الغئاهر الىلئحه جره وعألمة مجرور يكذ لزهور:1

ئ٠كاحب اقلب"وبيذذًاا

اقده نضاف
 مجرور اسم

1 ذظ.اط
جر حذف" مرقوع دعت مرفئ خبر

 اشارة اسم
 ه م,'

مبتدا

حاد-ه
ثم*،

ا وفي* كلب" هذ'ا
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|1ص وا عراب ازقواعح في ساءح١

و/؛؛و٠هو/تةو/
المنكروالمؤنث

وطئه يجبأ 'لتريف ئتواطن١

 آخره. عئى الظاهر؛ الفتة رئعه وعالمة مرفوع مبتدا الغواهبن:

 ايه. اعر في منعوقه قبم حقيقي نعت التريف:

 ضير والغاما آخره، عتى الظاهرة يااغتة_ مرفوع مفارع بنن يجب:

. هو ه تقدير مستبر

 ٠ه ٠ آخره عتى الظاهر؛ الفتحة غبه وعالمة منعوب، به مفعون وظته:

 في الغبن والفته إقئه مضاف جر محن في مبيى شبل ضمير الهاء لتضاف

حير؛لتت؛. رش محن

طموح" ًاذتا؛اذعرذ

 آخره عنى الظامرذ الفتة رئعه وعالمة مرفوع مبتدا الثقاة:

 إعرايه. بي منعوته تبم حقيقي نعت العربة:

.’العتم تتوين وعالمذرل مرفوغ خبر طموحة:

اتهدا ًاخو حنى هئة

العه مضاف ’ نضاه وهو اته نضاف مضاف مرفوع خبر مترع مبتذًا

أحود حتى نة
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والجمع المثدى المغردة ٠ ؤوح واب٠,ااا فوالقواد د٠|همعإالععا

الغثر ض الغايون عاد - أ

'ئفتح. عتى مئقى ٠ماض فعز د:١ء

الحايم. المنكر جمع له اريالو ع مرف فاعبل :الثايون

جر. دن مي:

.عتىآخره ئظاهرة١ ثر؛١ال جره وع مة وز مج ا١اس الحقر:

التجر'ش من دقوًا ب-

 والحاء المتحركة يالحاء ئصاله اشدون على مبنى ه ماز فعل دنوت:

 ٠فاءل رفع محنى في محى شمن ضعن التحح'كة

مه رج خئرس:١ .متحى ئه ليا؛١ جره مجرورو

 لقحح١ دل٠تا ذقألحان١ حصد "ج

 الفتح. على مبنى د ماز فعل :حمد

ين رنه وعالمة مرفوع فاعل القألحائ: مثى. ئه ا

 وهو اخره عز ة الفئاهبر الفتحة نعبه وعادمة ب مئعه به ل مفعه ستايز:

نضاف.

<ة مجرور ؤلئه ٠ذغاف فسح: آخره. عتى الغئاهرًا ئكحرة١ جره و
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‘ . و- ٦ي ^اإلعراب القواد فج الداد دعج

بذتل|كيك

الده مضاف مضاف وهو له مفعول مسثتر هكمدر انفاعزًا مضارع فعل

|لصكل قصن أى ه ير ثعد أحب،

216



ردمع اااءواب٩ اعح٠اع غو اساءح٠حع٠٠٠، المطلق المفعول ٠

بعدومك كيرًا قرح" قرحى " أ

 وهي لجماءة١ نلى لدالة١ فى ابه۵ئ ؛لثكون عنى مبنى ز ئ فعن قرت:

فاءل. رئع محزن فى مئئ شذ ضمن

مه منصوب معلتئ مفعول قرح": التح. تنوين نصبه و

التح. تنوين نصبه وعألمة شبه ني منعوته قح حقيقئ نمت فيرًا:

٠الشلى ض مسى جر حرف" ب:

 نضاف وهو آخره على الظاهره الكسرة جره وعالمة مجرور اسم لدوملش:

إيه. نغاف جر محاذ في متعتل خمير الكاف

برار١ قحت"ه سق"ت - ب

 من 1له محن آل لستاكقة١ ئذيث١ وق"ء 'لفتح، عر مبنى ي ٠ماف فعز ئثقأت:

.هي لقديره مستبر خمير والغاعبا اإلعراب

 وهو آخره نلى لغئاهبرة١ ذتحةد١ نعته وع مة منصوب، نطتئ مفعول تثقأة:

نضاف.

برار: .آخره على هئرة الفق الكمقرة جره وعالمة مجرور ايه نغاف ا

تثلى بعفى ؤاًاققكا - ج

 وهي الجماعة على الداله بنا بعابه النكون على مبنى ي ماحل بعل فبتا:

فاءذ. رفع مح"ذ في مدع نقعتن ضمن

نصته وعالمة النعللقه المثعوبقه على منصوب النعللى المثعول نابب بعض:
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ع٠ب ^ا عراب القوعد في اساعد ئارع

مضازق. وهو اخرزو نلى الطاهرة التحه

 آخره. عنى الطاهرة انكسرن جذه وعألمة مجرور إقئه مضاف انعتؤز:

جميأل إئشادًا ذقصيذ؛١ أنشدت

** /ب سم /ًا منصوب نعت مطلق مفعول منصوب به مفعول
و / و اً ضعمعر الغاعل

متصلسم وه
ماض فعل

جميأل إذثادًا ميذة ئ ’أنتد
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--Illوغؤج وتجراب “غوالقوا

ألجله المفعول

'نرض ض دفاءًا 'نبتدي حدرب

.الفع على مبنى ماض فعا حارب:

 .آخره على الغداهر؛ النبه رفعه وعالمة ۶ مرفو فاعل الجلدي؛

 التح. تنوين نعبه وعالمة منصوب جإه مفعول دفاع":

مثجئهاللئرةااظهذةءلىآحره.  الذش:اححتروذعذء

 لولهه شوق" يتعود حرالنها قحرق

 اتتح. حى مسى م"م فدن دحرى:
اخره. على الغليدر؛ الننه رفعه وعالمة ۶ مرفو فاعل مر:النها

 اذكذرةالطاهرذءلىآخره. ه حر وألنة ينزحتو :٠مد

التح. نوين تصبه وع"مة مذرب ألحه منعون سون":

 مضاف وهو اخره على هرة الغلي الكسرة جره وعالمة مجرور اسو وتيه:

)تئه. غاذ٠ جر مذن في مسى شبن ٦ح واله"؛

 أنتزح لك١الت حكنبد
جذل. حذذ ل:

بة ذبت الةهر؛ءتىآحر,ه الحىتر'ة جره وعألمة مجرون نم تب:
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.٠ج٠،رايتج١اا٠ اد٠الق فج ه٠اسا

 نغاف. وهو جله مفعول نعر محاذ في والمجرور الجار من

 آخره. على الفئاهرن ؛الكلر جره وعالمة مجرور إنئه نضاف انمالز:

 والغاعبا آخره على الظاهر؛ الفئتن رعه وعالمة مرفوع مضارع فنل أعملى:

. دا ًا ه تقدير مستبر ضمير

معهم ثضاذذًا لثثراء١ ًاماءد

مجرور اسم جر حرفا به مفعول
1* , و , ر 1 غ١ 1 ز١ الغاعل

مسقر
مضارع فعل

اك قغئاذت" أنا ئقديره ام1 هأماعد

 ره سون لععتزعر ا

دله معمول أ دحائ
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ؤوج ؟اهعراب ٠٠ات*ا غو ه٠الععا  ج معه الشون ٠

وأحاه به مررت .أ

 ضمير وهي كة الحكم بالغا؛ بصابه ائثكون على مبنى ماضر فعاى مررت:

فاءذ. روع محزن في مئيى شذت

جر محئ فى مدح حعل٠ حمر و'ئهاء ئر٠الك ز مكذ م فم٠حر ب .دهت
............................................................شم

فمعه. اذو و:

 د١ تعنه وعألمة معهد فشولئئة على شردن معه مععون أت؛:

سماء من  جر محئ في مبنى سعل ضمير وانهاء نضاف وهو الخمسة ا

٩مضائ

وًاه"كلث عتدث" ت"لتا ب-

 وهي لجماءة١ عتى الدهاذة ١يك ابه۵ئ 'لثكون على مبيى س٠ف فعز س"ذئا:

فاءل. رئع محزن في مئنى شيز نسن

 في مئئ شذ ضمن ذكاذ١و فنكون عر مئيى جر حرن عن عد:

مجرور. سن جر محن

فمعئة. و و ن:

مةتمئاذتحةولمو أذلئ:شوذمذشورذءراذشويةمعها،وء

ذضائ،وفكاف'ضمذشذمئىليمحذجرشافاذئه.
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٦ج القونحه فبي ساءع٠ وج

واذتا-تة حلوة لحياةد٠ إ - ج

منصون معه مفعول المعية واو مرفوع حبر مرفع مبتدا

حة1الق د حلوة ه١الذ
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يكع اا؛ءراب٩ اءح4الغ هج ح٠|تجيخعاسا فيه المفعون ٠

صباح" ا٠البريم أعشق - أ

 ضمير والغاعزت اخره على الطاهرة دالنثة ۶ مرفو هنارزع فنز أعشق:

.اتا تقديره مستتر

 آخره. على الغليمر؛ الفتحة ننته وعألمه منصوب به مفعول الئريض:

الفلح. تنوين نعته وعالمة منصوب، زمان فلرف فيه مفعول صباح":

حئويأل ونت" ؛لعيد يوم ئذه - ب

 ضمير وهي لثتحذلة١ بالال؛٠ اًعابه لثكون١ بعل>تاضمبئءلى :تفلرت١

فاءاذ. رئع محزن في متئ' شئ

مة منعرب به مفعول يوم:  وهو آخره على الفئاهر؛ الفتحة نصته وعا

هناف.

مة مجرور انيه مضاف" العيد: آخره.على الفئاهرة الكعثرة جره وء

مة ملصوب، زمالز فلرف فيه مثعوب"" ونت": الثلح. تنوين نصته وء

إعرابه. في منعوله تبم حقيقى نعت طويال:

سجار١ نوق ًاغثال»ثذا لطيور١ سي "ج

 ٠اليا؛ على 'لثقدرة 'لعثثه رفعه وعألمة مرفوع، ع٠مضار بنز نببي:

 علىآخره. الفئاهرة النثه رنعه وعالمة ۶ مرفو فاعل الطيور:

 وهو آخره على الناهر؛ الثلحه نصته وعالمة منصوب به مثعوب" أعشاسها:

فيه. ذضاف" جر محن في متئ شتن ضمن وني؛ ذضاف"،
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,ا*ماب^ اءح٠الغ فج |ساءح رهرع

 على الظاهره انفتحة 'غبه وعالمة منصوب، مكان نغرف فيه متعولر قوق:

نغالى. وهو آخره

سجار:  .آخره على الظاهر'ة 'نكترن جره وع مة مجرور إ/لح لتضاف" ا

أسبوع" لرحتة١ مت١د

زمان ظرف فيه مفعول مرفوع فاعل ماض فعل

أسبوع" لرحذة١ دش"
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ج٠اؤ عراب دالج القواد هو

اغدثيراسل ®

مروءة ٣الظلو نعرة - أ

 نضاف. وهو آخره نلى الظاهرة الته رذ، وعألمة مرفوع، مبتدا تمرة:

آخره. نلى ذظاهرذ١ اذكطر'ة جرو ونألمة مجرور، ذض"ف؛لح فنطلوم:

آخره. نلى الطامرة الشنه رنه ونألمة مرفوع خبر مروءة:

ى ب- ًاذتاءةدطر

مة مرفوع، مبتدا انققانة:  آخره. نلى الطامرة الفطة رنه وء

 آخره. نلى الطامرة الفطة رنه وعالمه مرفوع خبر "هر:

اإلعراب. مرى نها د محا آل نافية :

بف، على اطقذرة يالغطة مرفوع مضارع نل يفتى:  حذ وانغاش ا

.هو ه ير رقد مستتر

سد زير أحاش " ج ا
 من قها محن آل وايه نون واللون انتح، على مبنى ماض نزى أحاش:

مقدم. به مفعولذ نعب نحذ في مبيى شش خمير اطتكئم ياء و اإلعراب

مة مرفوع حر مؤ فاش زير:  وهو آخره على الظاهرة الغطه رنه وعا

نغاف.

سد:  اخرم. نلى الظاهرة انكطرة جرو ونألمة مجرور، إلى مضاف ا

نفيذة الئ، برا،ة

مترفع بر الده مضاف مرفوع ٢ش

نفيذة فقب قراءة
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ضي المماعد ر

و ٠/ رو ه

العه٠ا|ق

مح ة و ٠ك /و ه /0/
الثالثي غير اسدر

م ئعتيي عباء كل يمغرا ا ا
 اليا؛. علمى المعذرة دالصنة مرفوع مضارع بنن دعتني:

م: .آخره على هرد 'لظ هصح٩ ركعه وعألمة مرفوع ٠فاءل (
ج و ت /

جر- حرى د:
 نغاف وهو آخره على الفئاهرد الكنر؛ جره وعالمة مجرور اسم صغثرنا:

 ًالها؛ضمذشالمشهفيمحذجرذضافار.

وهر آخره عر لغئاهلة١ معولضحة ,لنشق ,قشولز تا'ب كزح:

مغاف.
عسام:  آخره. عر ة الفئاهر يالكرة مجرور الئه نغاف ا

نفيذة لكثب1 تة٠ذطاذ

وهو غثىآخر الفئاهر؛ الضنة رئعه وعالمة مرفوغ، سنم نطانعة:

مضاف.

 ه. 'خر على الظاهره 'لكعنر؛ جره وعألمة مجرور، بئه ًضاف الحقب:

 .آخره ني الظاهره لفننه'روعه وعألمة مرفوع خبر مفيدة:

النا؛ ثبذير احذروا
له النون حذف عئى مبنى أمر فنل احذروا: وعال من )  الخسة( ا

فاعن. روع نحاذ ني مسي ننعتل ضمير وهني الحماعه، دواو بصابه

.’مضاف وهو آخره على الناهرة الفتحة ضبه وعالمة منصوب به مفعول ثبذير:
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^اإلعراب القواعد في الساعد
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,*اإلهراب القواعد في المعاعد

و /٥ و وده و د ا ٠ و /٥ و وده Z ره الحالية افحاذوانجملأل

لذ ١ ض بكي العلئ"ة نحصت!للميتة

من لغا محن آل اثاكته التأنيت وقاء انتح، عتى مبيى ماض بعن قحصت„:

ر'اب. ا

 ختتىآخره. الظهحة لعقئمه١ رلم وختألمة مرفوع فاءًاذ الثئة:

 .آخره عز الظاهره التحه نصبه وعألمة منصوب به مفعول الطحلة:

 ضمير ءزت١والف ١الياء نز 'للقذرة دالتمة٠ مرفوع هلغارع بنز دكي:

محنتصبهحاز. ذقديرهدهي،واىداشيةفي نتير

نة مجرور لم م: حر. عز الغئاهر'ذ الكلم'ة زه و

التلم من وابقون وهم حقوببم عن الغينيون يدافع " ب

 آخره. عز الصابرة يالصمة مرفوع نضارع بحن يدافع:

مة ع مرفو فاعن الفبلبسون: التاب". المنمئر جمع له الواو رئيه و

حرئجرمئءلىالثكون. لم:

 وهو آخره على الظاهر؛ الكسرة جذه وع مة مجرور اسم حقوي:

نلى داله" والمبز إلح نغاف جر محن في مبنى نلصل ضمير ء والظ نضاف

 .الجماعة

الحار. واو ن:
م /٠و ٥/ رمح / >٥/١٠ ا وه ٦٠ .سد' رئع محن في مريى تشذر نتمر لم:
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يزم اب٠اتج٠ ه٠ا٠غوالق

وانفته التابم اخذفى جنع نه اراود زف وعالمة' هرفوع خر وبقون':

سة حاآل. نصب محاذ ر ا

علىآخرنمه. لظاهرة١يعز'؛ نجرور بتم ئئعتر:١

 خرورين انتتئ 'لخوفأ غادر ج-

 'نتح. عفى فى م"ض ففى غادن:

 آخره. عنى الطامر؛ الفخة رعه وع مة مرفوع فافى الخوف:

 آخره. عئى الظاهر؛ انتحه نعم ونألمة منعوب به مفعول الثعل':

التابم. اخذفى جعع له انياء نصه وع مة معوب حاذ سرورين:

بوفى د- ستب" لتتل١ ءا'ا

منصون حاز مجرور اسم جر حرى فاملهرفوع ماض فعل

ستب" فعش من عاد
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٠٠,ااا«>ايمجه القوايد نبي د٠اللعا

ج-

المبالغة وصيغ الفاعل اسم

ًه ينمة 'ئتكور ًاتا ا
بذشخقءييمحلرفعتدا.هأى:

 صيفة )وهو آخره على لظاهرة١ 'لعقتته رنه وعألمة ع، لى حلى :!لتكور

 أتا. ققديره ستير ضمير والفاعزذ بنبها( غلى تنعلى نالتة

 لتضاف. وهو اتناقنة( لعيلى) منعوب .يه ئ مفعو يعمه:

 غى الظاهرة الكلى؛ جلى، وتألمة مجرور، الى نضاف جال، اسم الى:

آخره.

م حفرم حبنتها العائم ا
 مركه قها محاذ  النالى نيث النا؛ وقاء التح، غى مبيي نرج ما بعل حفرلتر:

اإللىاب.

م: آخره. غى لظاهرة١ يالغذذة مرفوع ءل١ق ا

 - نله( عمل ينمل فاعل اسم )وهو إعرابه في منعوته قع سببي نعت التايم:

سم مرفوع فالى طنتها:  آخره غى الظاهبر؛ التنة رنه وتألمة الفاعل( )

 إلى. ‘لتفاف جذ محاذ في لتنعتل ضمير واؤهقاء لتفاف وهو

حكلى 'لونت ثمرة ًالجايي

 عمل تنمل فالى اسم )وهو اليام غى العتتذرة يالفنلى مرفوع مبتدا ألجايي:

لى. تغدير؛ غلى نلى ذغالى١و فلى(

نصبه وعألمة قمرة( )جنى ققديره الفاعل سهه ب منعو يه مفعون ثمرة:
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سهتم ء،"_٠ا س دح ع٠ف

I ر ن آل .٠ش و ل 'غعتر;حم '،بزة
 نم إخمه. ض أللحئهه؛لظاعره صعلكز ج- سم٠ م عبحم حر' غر 0الههر زالخيره جهت و'ءالحقل *زر' زج; وج ' ’ :ك٠اصذ

م1خ بطن ح٠خا

حذفوع شآت مرقوع حبر نرفع مرثد'

مثدام تطزج خالد
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٠،لماكم'\'٦٩ ه٠اتوا في هع٠ىه|سا

المفعول واسم الفاعل اسم

ج-

مبرور حجك إن
توكيد. و نهنبث حرف" :٠إن

 وهو آخره عتى ن الفئاهر الفتحة نصبه وع مة منصوب، اسمه حتلث":
ًفه. ٠ضاف"  ,لكاق"ضمر'شطذبيفيمحذجرلغا

مة مرفوع ه خبر مبرور:  . د آخر عتى الفئاهبرة القئمله روعه و

ننوبهم معفورة حون٠الذو

 التالم. تذم ضع ئ" ائواو رف وعألمة نذفوغ، سدم توجون:

مة مرفوع خبره مقفورة:  ا'م )وهو آخره عتى الفئاهرة الفئنه رلمعه و

٠لئمجهول( 'لمنيحذ فشه ذهتل يغمزن بر مفعو

 نغاف وهو غفرت( ه تقدير محذوف )بفنل مرفوع الفاحل تائب ت دنوبهم

 انجمائ. خلى ذضاف"موابأله جر محن في مئتى نصن ضبن الهاء

مئدام فارس حمات" ثعتب" 

بلبى ئ :

 تنماى واعن اسم )وهو التح تنوين نعبه وعألمة منعوب استها نتب":

فعله(. عمن

سم منعوب به لذ مفعو حصان": مة و الفاعل( )  الفتح. ئنوين نصبه ء

 ,آخره على الفئاهرة يالفئنة مرفوع خبر فارس:

رنه. في ملعوقه تع حقيقى تنت" مش"ذ:
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اب-۴^اإل عد ٠فوالق

ربه ينمة شمر ننون - د

آخره. عتى الفئاهرن الغلنه رفعه وع مة مرفوع، مبتدا ت المومن

 فاعر اسم وهو آخره عتى الفئاهر؛ الغنئه رفعه وتألمة مرفوع خبره ح خمر

هر. ذعاءزئسال'تقذيذ؛٦ءمرضو يسئ

يم ملعوب به مفعول يعتن:  على ة الفئاهر الفتحة نعيه وع مة الفاعر( )

. مضاف وهو آخر

 وهو آخره ض الفئاهرة الكثرة جره وعألمة مجرور، إقيه مضاف ربه:

إقئه. نغان جر محن فى مئنى شاذ خمن الهاء و نضاف

بالعمل'اذتثن ه-

منصوب حقلقى نعت منصون له مفعول مستتر انغاعزًاضمير مضاع فعل

نمت لتش' ًاقا ققديره ب
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,اآلم؛- القوايد نبي عايد٠ال٠و

ئغاعل٠ داسم المشبهة الصفة

القامة/ طويل سعيد

مه مرفوغ، يتأ سعين:  الظاهرةءلىآحر,ه.  رنه و

 نغاف. وهو آخره ستى الظاهرة النسة رنه وع مة مرفوع خبره ظويذ:

 • آخره على الظاهرة ة النر جره وسألمة مجرور، اقظ نغاف القاسر:

شعره ب عال هاعر سذا
 .مبتدا رنم محن في مبني اخار؛ امم ذا: يتتيه: انهاء نذا:

 .اخره ستى الظاهرة يالنسة مرفوع خبر شاعر:

عتى الظاهر؛ النسة رنه وع مة رنه، في منعونه قع سي نعت عذب:

آخره.

 عتى الظاهرة النئة رنه وع مة محذوف( )بغش مرفوع فاعن شعره:

 ايه,. نضاف جر' محن ني مبيي سمتن ضمير وانساء نضاف وهو آخره

'نحزين شوس ثبهج الحدا^ق إن
وتركيد تصع حرفة :٠إن

 آخره- غتى انتحه نصبه وع مة ب منعو اسسها الحدائق:

 منتر فمير والغاشا آخره في الظاشرة يالنسه مرفوع ۶ نقارر بنا تببج:

 .٠إن خبر رنم محزن ني ٠الغذسث ٠واذجسس^ هي' قئديرذ

 ستىآخره. الظاشرة التحه نعبه وس مة منعوب به مفعون اشوس:

إءرابه. ني منوته قع حقيقي تنن ,نحرين:
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؟اإلعراب القواعد في ساعد

المئالغر.ييعصاغ

ترهرفوع مرفوع ننت مرفوع ًا٠ش

ثجاع٠ 'لتزئ دثندئ
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القواعد في السعاعد
/٠٠٠. * 7

و ه ة
التمييز

ةراهمذ؟٠ثمتر
 مقذًا. يه منعون تعنب محن في النكون على مئيي؛ اسنها( اس" نم":

 آخره.عر الطاهر'ة ظتحة شور شر رة:

ضمير وهي الشرنمه يأت؛ ئصابه النكون عتى مبى ماض فعن ساقرت':

٠لىج رئع محن في سى شذ

أخم س٠حئا أور نمرت"

 .آخره عتى الظاهره العتمة ركعه وعالمة مرفوع، مبتدا *ريم:

 ٠ آخره على، الظاهره العنتتة رشه وغالمة مرفوع خبره أوقر:

اخره. علمى الظاهرة بالتحة منصوب دمييز حظا:

لجذذح. ج:

سما؛ ض نه اليا، جره وعألمة مجرور اسم أخيه:  نغاف وهو الننه، ا

 واصا:مشلشك،ذحلجئحضازحإبه.

آلسفصدئإذبا؛سم

عرآخره. الظاهرة الفئئه رلعه وعألمة مرفوع، مبتدا السفن:

 .عرآخره الظابر؛ الفشة' رعه وآلمة مرفوع خبره :ًاحمدق

 التح. تنوين نعته وعألمة منصوب شز انباء:

'لتح- ض تيي جره حرئ بذ:

م:ساًمجروروءألمةجرهاذكر؛الظاهرةحرآضه.
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٩ ٠ اب٠٠ب» ه٠ا٠اؤغ مي اسا،ع٠٩١|ه

يلميذًا أربعون 'لرحنر في رلث١خ

٩٠
منصوب تمييز موغر فاعن مجرور اسم جر ظرف" ماض فعل

لهيدًا أربعون' لرحذة١ بي هد
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ب- ٠ -
٩<تجاببح اد٠موالق |كهاءح وارع

العدد تمييز

بلجن مادة مدرستي في

جر، رفع بي:
مة محرور ذلم١ تذذشي:  وهو آخره عتى لظاهر؛٠ الكتره جره وع

 ىمن١ وة١التمضمذشذفيمحذجرشاف شئائيا

مقدم. خبر رئع محن في والمجرور الجار

 وهو آخره عتى الظاهر؛ التة رئعه وع مة مرفوغ، مزحر مبتدا ماقة:

ئغاذ.

 عتى الظاهر؛ الكترة جره وعادمة ياإلضاقة مجرور عدده تمييز "يلمين:

آخره.

شهيد ألفًا التربه في شارلئًا

'لتح. عتى محى يى فعتًا ع-اذك:

 اذكتر؛الظاهر؛ءتىآحر,ه. جره اظإمجروروءألمة نترب:

مة مرفوع فاعن ألفظ:  لتضاف. وهو ه آخر عتى الظاهرة الفئتًا رقعه ذع

 عتى الظامر؛ الكر؛ جره وء$مة $فاقة مجرور عدده تمييز سبد:

آخره.

حربًا سون العرن في

جر. حرنًا في:
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وأأه’ا<اا؛ءرابز اد٠الغ غبي "و''خجاساال

 الفتة وشبه آخره على الظاهرة الغرة جرأه وألمة مجرور اسم انثران,:

نقد. خبر رئع محإذ في والمجرور انجار' رى

انتذر, يجعع لتحق ألله الواو رئعه وع مه مرفوع'، مزحر مبتذ سرن:

التالم.

مة منصوربذ عدد تمييز حزبًا: الشم. رنوين نعنته وع

كمًا١كر سعة اذشهذا^ بقثنغًا - د

.لفتعم١ عتى مبنى م-اضى فض بكتنًا:

 ٠ آخره عتى الظاهرة الشنة رئده وء$مة مرفوغ فاعاى الشماء:

 وهه آخره عتى ه الظاه انثنحة نصبه وء$مة منصوب به مفعول بسعة:

نغاز.

 عزؤ النادبة التنحة جره وعازمة آلذحكانة مغرور عدذي تئييز 'فواببن:

العذرهف. من مضوع ٠ض١ ألتة 'نكسنرة

طايبًا عشر حنئة انتباران ني تجح - ه

ص /ج ى *, منصعوب تمددز
ءلك'تتيفىض 

ذلذعفاءالً مجرور اسم جر حرفن ماض فعل

كئ عدر حننة بر'اة في تجح
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اإلماب٠ القواد في الساد وكرم

لمستثذى٠

ألعلم أل نيء.باإلدقاق كذ دنقعى

 . آخره على ة الفئاهبر يالنثة ۶ مرفو ب نضار بعن يتقص:

 نغاف. وهو آخره عتى الفئاهرة النثة رفعه وع مة ۶ مرفو قاعذ كل:

 عتىآخره. الفئاهر؛ النثرة جره وع مة مجرور، إقئه نغاف هيء:

عتى'لكني مئئ حرذجر ن:

 .خرد آ عتى الفئاهرة يالكترة مجرور اسم اإلدقاق:

دا؛استاء. إأل:

 عتىآخره. الغئاهر'ة تنه؛لتحة وع مة ،ذثتتذىضذوب :٢الط

 خًابد ميوى رأنا نا

لئافيةس. تا:٠

 وهي ٠اقجماءة عر الداقة_ .يذا ٠$ئعايه ٠الئكون عتى مبني ر٠ماض فعن رأدتا:

 ٠فاءل رئع محن في مئنى شذ ضني

مة ب منعو يه مفعون سوى:  وهو ألبفا على ائثذرة التحة نصته وع

نضاف.

 آخره. عتي لغئاهر؛١ ئذه٠اؤك جره وع مة مجرور، ؛قئه غاف2ذ خابد:

 لجا٠قا إأل ياكا في دقع أل

لئافية. آل:

.آخره عتى الفئاهرة يالنثة مرفوغ نضارع فعن يقع:

240



يسمع ا<اصاب القوايد فج
حذف'جر. في:

نغاف. وهو آخرزه عتى الفئاهرة بالكرة ر مجره اسم" بياكد:

.آخره عتى لغئاهر؛١ ة 'لكنر جره وألمة مجرور، >ئغاف؛قز لذر:١

حصر. أداة .إ$':

نغاف، وهو آخره عتى الفئاهبرة الفتنة روعه وعالمة ع مذفو فابل تاصنها:

٩ذغافًا جذ محزن في منى شبن ضمرن ئهاذ١و

 سوال حاشا ا$يحائ أشلة عن اشين أجاب - د

 افتح. عتى أجاب:فذبذمامذى

 آخره. عتى هبنة الفق الفنن ذنيه وعالمة مرفوع قابل اشين:

ش:دذف'جذمذىءلىائكون.

مة مجرور امم أنبتل:  نغاف. وهو اخره عتى الفئابر؛ الكتر؛ جذو وع

عتىآخره. الفئاهرة الكتر'؛ جذه وعالمة مجرور، إقئه مغاف ا$شحان:

.'٠شغًالج
 $شذاو١ عر مح  ين متعو لغتظًا محرون بنإ سور:

ذعتذليب١ عنر ذتصافير١ عردت' 1ذ ه.

اله مضاف
مدمعون مسدددى

نضاف
مرفوع فاض ماض فعل نغى اداة

ذتذليب١ د العصافير عردت ت
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^اإلعراب القواعد في اعد

المنادى

الملهوف دعوة مجيبا يا

'تكون. عتى مبني ئقال دا؛ يا:

 آخره. على الظاهرة الفتحة نعبه وطالمة منصوب، نتادى نجيبًا:

مة )نجيبًا( الفاعزز اسم تقديره محدور ببعر به مفعون دعوة:  نعبه وع

نعناف. وهه آخره بي لظاهردا التحاد

مًا مجرور، إقئه نغاف المثهولى:  آخره. على الظاهر؛ التر؛ جره وع

 انجاح لكإ مجتبدون نا

'كنكون. عدى مبى ائ٠ذد داة نا:

مه نقنب محاد في الغنإ على مبنى ينادى مجتبدون:  ألده الواو رص وع

جذع'ذصرض.

جرأ. حرفًا ن:

ذكافًاضمذشبذميبيفيمحذجرأابمجروذ،وابدةدءلى  'فًا:

. ٠ر رفع نحذ في فمجرور ’لجار١ من لة٠الج وشنًا لجماءة١  نقد

آخره. على الظاهر؛ الغثئة رفعه وء$مة ۶ مرفو مزحن مبتا-' الثجاح:

. نصب

$دك٠قاأيااألاًءتيييًاو

 التكون. على مبني يدا؛ حرف يا:

ادى أدت نمم محن في الغئًا عر مبيي ذ

لتبيه. هًاا:
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ر1ابر4 اد٠فوالق

 آخره. نتى الظاهر؛ الفظة' رئده وعالمة رئده، فى يئتادى دايه نعظ األم:

 ياء $ئصابه الحتة األنعال من $ظ الغون حذف مبنيًاعلى أمر فى' اعتبي:

فاعل. رظ محاذ في ظصذ ضمحر وهي النخاطبة

.د:حذظجذمئئءلىاذكظر.

وهو آخره، على الظاهبرة الكظر؛ جره وء$مة مجرور امم أو$دك:

 بئه. شظ جر محن في مئئ شذ ٦ح لكاف'١و ن ف

بوطيلثًا ذابعًا كرن ثام٠ أي

الده مضاف

جات

ومجرور
•»
مضاف

خذئ

منصعوب

 ضمدر ايسمه م ' وم و
مستتر٠، /٠ ر

فعلى ناسخ
مبنى منادى

العجز على
نداء اداة

٢ؤ1 اوط؛ نافعًا
قعديون

ين شام ائ
أنت
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||٩ا<ابرابمحخ اءه٠غوااه اف،ع يرع شطف ٠أ
اآ' وددخ مًال 'لتغزني احب ز-أ

ضير والغاعا آخره على الظاهرة لتئةيا مرفوع نفارع فعل أحب:
حا٩٦ذترشير؛ذو

مة منصوب، .بهتم مفعول العثس: .احرتم، عتى الطاهر؛ الفتحة شبه وع

'تكون. على ظيى جر حرف' بي:

آخره. نلى الظاهر؛ الكظر؛ جره وع مة مجرور نم للقرقر:

عطف. ف’حر و:

الكلر؛ جره وألمه جرو في علك المعطوف تع معطوف، نم انظديتر:

آخره عب الظاير؛

قونأتقمصتن - ب

 ضمير وثي المتحردة يالئا،تم $ئصايه الظكون على مبيي ماض بعن دوحظأت:

 ٠نىءل ئع ر محن في ظني ظصذ

عف. حرف ئإ:

 ضمثن وهي لتحرفة ' دالتائ٠ $اًصايه 'نتكون مع مبيي هتاض بعن صتن:

٠إذحفاح روع محن في مسي شذ

نيئ  لئئاح١ أل 'نمرر لنن أئعنذ ج-

 ضير والغاعن آخره على الظاهرة لتئة يا مرفوع نفارع فعن أقفتذ:

أقا. تقديره مستتر
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يلع I *مجواب اءح٠اؤق ضبي جاساءح١$،٠..

:  وهو آخره على، هرهالظا التحه نصبه وء$ضه منصوب، ببر مئعول أفر

نضاف.

.آخره على لظاخرة١ ئرة٠بالكم مجرور فليه هغاف قنور:

داذشوءم أل:

 الكثرة جره وعالمة جره في عثبر المعطوف ل معطوف، اسم الئئاح:

علىآخره. الظاهرة

ثئعثر؟٠ال ; ح٠الق زرءت - د

اإلز'اب. من نه' محزن آل ٠اذتذها* زف' أ:

 ضمير وهيي كة لحتآحر١ ؛۵؛ $ئعًابه ؛ليكون على مبنى حئر ت بنن زرعت:

فاءذ. رئع محًاذ في تى شذ

آخره. على، الظاهرة الفتحة نعته وع مة ب، منصه ببر نى مفعه القمح:

' زرد ي

 الفتعحه نعيه وعالمة نعيه في علته ائمنطوف تبم معطوف، اسم النثر:

آخره. على الفئاهر؛

انباحرة بزؤ انفطار ذكب تا - ه

معطوف اسم عطف حرف به مفعول
ضمعر الفاعل

هسدتر ماض ضل نغى اداة

٢الباخر بئ انقطار
ثقديره

لمو' ريب ت
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لبدل٠ ٠

ائشاده أعجبببي!لتثيا.

 من زهكا آ محا آل انوقاية نوذ والغون انتح، على مبنى مافو بعل أعجبيي:

 .١مقد يه مفعون نعو محاذ في مبنى متعتل ضمير انتقتم وياء اإلعرالع،

 اذحقئر؛ءلىا$ث. فاءلمذفوغحؤحم،وء$مثجع،الغق انئثي:

 ؛ الفئاه الضتئة كعه 'وء$مة رئعه، ر منه انمبدن تح استمال بدن الشاده:

 ظىآتمهولموذغاذذها؛ضمذ'شتاذمئئييمحاذجرذغاذ'إذه,.

أل۵ءا ركت  عمر' شنبقن نمانا

.انف عتى مبنى ناص مام بعن :نمان

 آده. عتى الفئاهر؛ الفئئة فدد ر وء$مة مرفوغ اسئمها :انخليفه

على الفئاهرن الفئئة رئعهء$مة و رقعه، في منه انسدن قع نطايق بدن عمر:

اخره.
علىآخره. الفئاهر؛ انفتحة نعو وء$مة منعوب خبرها رج :

.انق دن "ن نته $مه و نتيه، فى منعوقه قع حقيقي نعت عادأل:

'نئثقه زهوره الر.يع قعتن أحب ٠ ج

ضير وانفاعذ آخوه على الفئاهرة يالفق مرفوغ معنارع فعن أحب:
خم وح وو ٥٠٠ ت ي ه؛ م

انا هو. تقديره مستتر

 هد ٠ اخره عتى الفئاهر؛ انفتحة نصبه وءا$مة منعوب، يه مفعون قعتن:

لتفاف.
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رخو هاااءر|ب ح٠ا٠اع مج بلم[اساءد١١٠.ع

 .ه آخر نلى الظاهرة بالخسرة مجرور إلئه مضاف الربع:

 الفئاهرة الفتحة غته وعالمة غبه، ني مله المبدلة ثب* اخلتما) بدن زهوره:

 )ته. ذضافًا جرأ رمحن ملئ شن موت لها؛١ لغاذ٠ ونو آخره طى

 الغئاهر'ة لتحة'١ تعبه وع مة تعبه ني ملعونه' نح حقيقئ تنتًا ششئة:

طقآخره,.

ئلثه 'نحثن فت ح تًاع - د

اله مضاف »- م
شالكل٠بدلجرء

لئضًاف
منصدون ده ا مغعة مرفوع فايل ماض فعل

ط دلير قطل قت ح باخ
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ا-

ج.

٠بجقا 'ب۴٥١٩ القو'د فبي ساءح١ ئدمح

الثوكيد

اكار مواقد حول' جميعهم اكاس اجتمع
'لتح. على مئنى ٠ماض فعن عت٠يجت

 آخره. على الظاهرة' الفظة رفعه وعالمة مرفوغ فاعن الئاس:

 نمير واب، مغاف، وهو رشه ني الوكد تع ى معتو دوكت جميعهم:

 اذجماءة. عني له١د ئميغ١و زلى ذغافًا جرأ محزن في مئنى شذ

 هد ، آخره على الظاهرة يالتحة منعوب ٠مكان فلذف فيه مفعون حوذ:

نغاف.

مة مجرور إنه مغاف مرابد:  وهد آخره على الظاهرة' انقرة' جراه وع

نفافًا.

 ه. آني نلى الظاهر؛ انفرن جرو وع مة مجرور إلى نغاف النار:

أأللى بًااد لتباب لتباب

 آنيه. على الظاهرة الفظة رشه وعالمة مرفوع، مبتدا التباب:

 التباظ:توياًلشظىقعاظؤشًانيرشه.

 مغاف. هد ، آخره عز الظاهر؛ الفظة رشه وع مة مرفوع خبره عتاد:

 عزآنيه. الظاهر؛ الكفر؛ جراه وعالمة مجرور لى مضاف األمر:

 اشًاار يجيي تفه 'نئ ح زن

وتوكني. تعلى فًا’حر :٠إن

ه. آني على الطاهر؛ الفتحة نعلى, وع مة منصوب، اظمها انئ ح:
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بئع باهءواب اءح٠اؤق في :للةاساءحع١١٩٠٠.|

 متعتل، ضمير والهاء مضاف، وهو نعته في المؤكد تبع معنوي توكيد نفسه:

. فئه ) ئ ف جرج محن في مئئ

 مستبر ضمير لغاعبناو الياء نلى المقدرة يالفئئة ۶ مزفه ب نضار فنر يجبي:

هدر. ققديره

 . آخره نلى الظاهبر؛ الفتحة نعلته وع مة ملعوب، ببه ل مفعه الئتار:

الذظا$/ حقال في جميعهم كان١الث غتارك٠

اته تضاف
 مجرور اسم
 *- م

مضاف
جإ حذفًا اله مضاف

معنوى توكيد
اف٠لئض مرفع فاعل ماض فعل

ائظا$ حنئة
ني ,, .٠ .٠م ج ً$ئن م ،ذأذك/
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^اإلعراب القواعد فجج المماعد

الئعت

األوفياء رجالها النوب ثرم

آخره. على الطامرة يالعتته مرفوع مفارغ فنز ثرم:

 آخره. على الطامرة الفطة رئعه وعاآلمة ه مرفو قاعر النوب:

 ايا، ، مغان وهه آخره قلى الظاهرة ياتفتحة منعوب يه مفعوز رثايا:

. ؤيه فًا نغط م محزن في مبني' شذ ضمن

: إقرا.م. في معوته ئع حقيقى تنًا األوفيا

كثيفًا سحة طاء٠ال في خيرت

 من يا محاآ أل كنة ط النًانيث وقاء 'اتفتح. قلى مبني ماض بعن :فئهرت

اإلقراب.

.دن'. حرقًا في:

خرم. ' قتى الطامرة تطهرة.دا مجرور امم الدهاء:

 خرم. ا قلى الطاهرة يالغطة ۶ مرفو مزحر فاعن سحب:سحب

 ؛عرب. في معوقه تع حقيقي تنًا محنة:

تواجها٠ سرقة مجتذ ’قرأت

الناء و ائمتحرئ يالنا؛ $ئصاله اتنكون علي مبني مام فعان قرأت:

 فاءذ. رد نطن ني مبي شذ ضميري 'طتحرئ

 اقعذح. قبين تده وع مة شوط يه منون طئلة:

ائتح. قهوين تعط وع مه نمط ني ’معوته قع مقبي تنًا سرقة:
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7
*0 ^اإلعرابالقواعد في اساعد

 ءزهااو نضاف وهو خره ا على الظاهر؛ بالعتئة مرفوع فامل مواضيعنا:

٠ )لثه زضاف٠ جر مخ ز مبيي مزعت ضمير

ريجها ري زهور قشتًا - د

اته تضاف مرفوع فاعل
فط محتئعا

, I I I , اف دعت له مفعول
منصدوب

هنمدر الغاعل

حصت
ماض فعل

ا٦ ه أرين زي زهور ل
تا٠ هعلدة'آلة'
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ا$تهام شي في اننجرم' وضع

'نتح. عر مئئ صهول مئئ ذني فعن وضخ:

 آخره. طلى الظاهره العقتتة رنه وط مة مرفوع، الفاخر تابب انعتجرم:

التكون. طلى مبئ ئ حرف في:

 لتفاف. وهر طرآخره، العاهر؛ الكر؛ جذه ء$مة و مجرور اسم شي:

 آخره. طلى الفئاهر؛ انكر؛ جره وطا$مة مجرور إليه مفتاف ا$رام:

ثاضرين٠اذ عكى مئنتًا

 ٤وائا 'لمتحذطة ثء١ب ئعابم٠$ التكو'ع، هتر مبئ نى ت فعن مئنتًا:

 فاءذ. ذذ نغق في متئ شذ ضبن شتتحرسما

ف طفي:  السكون. عفي مئئ جرأ حر

رالئابم.٠سئئروذوط طةجذ٠صذاسم ا$؛ألتهجخاذذ

نًا؛ سنًا أذر'األطذ٠ذم

وتض. جئ حذنًا لز:

٠غتمئ و'لغاءذ '؛تكونًا، جرمه وع ما بنم، مجزر' تغارغ٠ فعن أرن:

أتا. تغدير'؛ ننتر

 آخره. طر الفئاهر؛ الفتحا نصبه وطا$مة منعو'ب، به مغعو$ً األطن:

 مئئءلى'لغتز- جر حرفًا ستًا:

'لكز. تلوين جذه وع مة مجرور رستم :٠مدة
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وع اا؛ءءاب٩ |ءح٠الق فج

الثم طلوع حتى سبروا

مجرور إليه مضاف مضاف ر محره اسم جر حذفًا
 ضمير عن آنفا

متصت
ماض فعل

لىحكوو١ شولم
حى سوروا
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I

^اإلعراب القواعد في الساعد

اإلضافة

قظيثة فلمين ب1ب

 لفاف. وش آخر؛ نلى الظاهره الثلة روعه ون مة مرفوغ مبتدا باب:

 آخره. نلى ة الفئامر ن الكسر د٦ج ون مة مجرور إبه نغاف اقليين:

 اخره. نلى د الفئاهر العثة روعه وع!مة مرفوع، خبر :ئظينة

الينم معلمو اجتمع

التح. عر يى ٠ماض فعن بثمع:

 ونو لذالم١ 'ننم جمع ألنة و١ائو روعه وع مة مرفوغ قاء$ً نعد:

نغاف.

اخره. نلى الفئاهر؛ الخرن جرو ون مة مجرور، إته نغاف انينم:

الدرس حلقة إلى العلم طابا وصن - ج

'نتح. عر ميي ت?، فنن وصن:

مغاف. وهو منى ألله األبف روعه وع مة مرفوغ فاعن طابا:

.خرد ا نلى الفئاهرن الكر؛ جرو وألمة مجرور، إقئه نغاف العلم:

جرأ- حرن ؛لى:

مة مجرور د -تلم:  الكذر؛الغالهرةءلىآحره،وذوذصائ. جره وع

اخرد. طلى الفئاهر؛ الخئرة جئ؛ وع مه مجرور اقئه نغاف الدرس:
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مؤدبون أحي أصدقاء

مرع طبر الده مضاف مضاف هو ه الده مضاف وهومضاف مرفوع ستدا

مؤدبون ل أصدقا؛
ي
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مجدخا القواعد,اسراب نبي “المعط

والمعرفة النكرة

شك١دكر في ٠هتمدجا تلميذ ئ

نداء. أداة تا:

مة نصبت( محل )في يه يرنع ما على مبنى ننادى تلميذ:  الفئته رنه وع

آخره. على الظاهر؛

أنت. تقدير؛ نتير ضمير والفاعإ التكون، على مبني أمر فحل احقبن:

م. حررت في:

-

 ،ه* ادره، على الظاهر؛ انكلرن جره اء$مة مجرور ارسم دراسلثًا:

 ٩٠ذضاف’شةظئفيذحذجر٠ضير٠.و'اذكاف٠ذغاف

 جبكي ٠ذعلطاف في ٠التتف عطلة قضيت

 ضمن وهي المتحرذ يانا؛ $ئصاله التكون على متني ٠ماض فحاى قضيت:

ذاءذ. رنع ملحي في لحنى تصل٠

 وهو آخره على الظاهر؛ التحه نصه وء$مة منصوب، يه مفعون عطلة:

نضاف.

مة مجرور إقئه نضاف ألعجيزو: ضآخره. الطاهر؛ جروالكطرة وع
ره د ره

جر. حرف بي:

 .آخرد عتى ؛ الظاه الكترة جره وألمة مجرور أ٠اس نتطافر:

إءرايه. في شوته قع حفيفي تحذ لحبي:

256



 قمارهم الت ك ألجز - ج

التح. ض مئئ م فحن أنجر:

 ٠ آخرهتم نلى الظاهر؛ الفظه روعه ونادمة ب مرفو فاعل الحذمينت

وهو آخره نلى الظاهر؛ انتحه نصبه وء$مة منصوب، يه مفعول قمارهم:

ألض٠فذإي،و'اسكا٠تضاذوالمضذتصلبئرجز

انجماعة.

جيد قاذ١ عقده أئقن - د

ى / «- -
حقيقى نعت شقذ مشون العه مضاف

 ده مفعول
لتضافًا

مرفئ فاعل ماض فعل

حد إئقاتًا حمد٢ك٠ العنابع أعن
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^اإلهراب القواد قي اضاد كم

الضمائر

ندأ قموت كأطث $خرتلش يغنن

ت. تعدذه نحتذ ختمن ؤغاءل١و دكون، طى مئئ أحر فخذ ل:٠اظ

جر. حرف

 نفاذ آخرووهو نلى الظاهره ة لكقرا جإه وعالمة مجرور اسم ح آخرتلثح

 والكاذضهذشذمئليمحذجرذغاذفي.

محزن في مئ نقعتن ضمن لكاذ١و وتنبيه قصب حرن نأن: هًا:

اممها. نعب

ضمحر والغاعا احزه نلى الظاهرة دالضلنة ب مرفي ء نغازر فعن :تموت

 .كًانبذ ذك كتح ر بة٠الم لختلة١ئ أفتح حئ٠تقع شم:

:  ٠الغتح تنوين تعبه وع مة منصوب ٠ذتان طرهف فيه متعون ند

تدايدص٠ال علن تعنتتن إلئساند

علىآخره. الظاهر؛ الفلتة روعه وعالمة مرفوع مبتدا آإلئسان:

ضمثر الغاعانو آخره، على الظاهر؛ بالعتتة ء مرفو ۶ مضار بنن :يضعف

خذ. وع رمحن شدة ئجذلة١تثديردذلموو م

على الظاهر؛ الفتحة غبه وء$مة متعوب'، لز زما فلرف فيه مفعون عند:

مضاف. وهه اخره

اخره. عتى الظاهر؛ الكثر؛ جذد وءا$مة مجرور انه مضاف التدايد:
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ؤهع ا؛ءرابااا اهه٠الق فبي عاءح٠ال٩ح٠..|إ

دعديرية ٠جاتز 'نتدير متحبي - ج

 من لها محن آل الوقاية نون واللون الفتح، نلى منى و ماحن فعل منحبي:

 تيالحلجشولكهاشمي. نبرتن التت<د وط; ،اإلءذان

آخره. على الظاهرة الفئئه رنعه وألمة مزحر، ۶ مرفو فاص انتدير:

 انتح. توين تعبه وع مة شوب ثان به شول جابر:

'لتح. توين نصبه وع مة نعبه في معون تع حقيقي نعت' ئثبدتذ:

جمي  عثدأ أمي ألمذبت - د

حقيقى نعت ثان به مفعول
متصل دكدمدر

اته شفعاف
 اول به مفعول

فًا شفعا
 هلسر الفاعل
د و؛ ماض فعل

جمي  عند ٠ أن ٠٠ أهذي
ي
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الموصول االسم

تبب ما المدن ن٠ زر

 ٠أ:ت شيرلهم تتح ضجذا لغاءاح١و' ن،واكك ض تمأ أحر فتئ ذذ:

'نتح. عدى مبي جر دو حره مى:

 .آخرزد نلى الطامرة الكسرة جره وعالمة مجرور اسم الحدن:

 به. ل مغم ٠محني موصونمبهجافي اسم نا:

 ضمير ٠والغاعا آخره على العاهر؛ بالصحة مرفوء ء نضار بنن تحب:
/ ٠مم، ٠يا /٠ د

انت. تقديره مستبر

إطرابلثًا ب ئ١س يغذي قبق آل

 ضمير' و'اذغاءذ لثكود١ جرمه وع مه بغز، نضذرغ'مجئزولم فنن قيئ:

.درقديره^أنت مستبر

 مجرور-خما ج-؛ مدن فيحنبي نو بنز بذ؛ي:

 مستتر خمير والغاعا آخره نلى الظاهرة بالعتحة مرفوع نضارع بئن تبابع:

.هو دقديره

 ٠ووغاف٠بذزسزوروئمثممئةسر'ةضآم يك':٠إها

صله )يباك( وجملة اليه. مغان جر محاد في مبني نتعمل خمير والكاف
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^االعراب غوالقواعد

اإلعراب. من لها محاد آل الموصول

اننابثة في فازا التذان رح . ج

انتح. على مئ مام فعا رح:

الفاعر. روع محا^ في مش ألله ياألبف مرفوع موصون اسم التذالز:

 شبل ضمير وهي ا$بين بأبف $ئصابه الفم، عز كي مام بم نازا:

ا مول(.٠و٠بذىثملبشرعفاءل)وهواممال
مة معجرزر يحم ذسابقه:١  وجنله آخره، عز طاهرة'’ا 'للكرد جره وع

اإلعراب من لها ء محا آل ير،صواينو صله )نازا(

دروسهًا أننلتًا لتي١ 'لندير ب٠ءاق - د

اته شفعاف
 به مفعول
ف شفعا

هشمدر نقاعلا

مسدرتر
ماض فعل به مفعول مرفوع فاعل ماض فعل

دروب
نندر؛

أكتًا ض ير نمد عاقبًا
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واألعراب القواد في المعاد وأنجوم

االستفهام اسماء

بخ؟ لثطلة١ في أحتد لتاقر  - 
ضالقح.$'تحللذساإلز'اب.يأ:اجاخذهامني

'لتح. ض مبنى تاض٠ فعن

عزآخررو. الفئاهرة الفئته رفعه وع مة فوع، م وفامزح أحمد:

ائكز؛الغئاهر'؛ءزآم,ه. زه توء$مثونممم غ

إعرابه. في منعوته تع حقيقي نعت الصيفية:

التدخين؟ أضرار عن تعرف تاذا . ب

 اسم ذا: متذأ رك نحاذ ني ''لتكون عني مبنى ستنها*غا اسم ما: ناذا:

خبر. رئع محاذ في اتكون على مينى موصون

ضمير التاعان ز آخره عز ة الفئاهر لفئتةدا مرفوع ء مفا, فئزذ تعرف:

انت. تقديره مستتر

٠ستحمفؤحم

 مفافذ. وب عزآخره الفئاهر؛ الخرن جذه ء$مة و مجرور اسم أضرار:

مه مجرور اتئه نغاف ائدخثزز: آخره. عز الفئاهر؛ الخر؛ جذه وع

'لئوم؟ حشن يفذ
 مقدم. خبر راع محاذ ض التح عز مبني اختهام اسم يزق:

مئعز خمير والكاف مفافب وهو يالفئتة مرفوع مؤحر مبتدأ حاللن:
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,*اإلعراب القواعد فو

اليه. مغاف جر $ئ في مبني

مة ملعوب زمان فلرف فيه مفعول الثوم: عر الفئاهرة الفتحة نعبه وع طى Z رك ن تم
آخره-

و'ذرا؟ في الصاله أتودي - د

اليه مضاف
 مجرور اسم

لتضاف
جر حرفًا به مفعول

 ضمير الفاعل
مسثتر

مضارع فعل استفهام اسم

دنن في ذ ؛لعل
قئديره

تودي أ
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,ا'اماب- ٠٠القوال شبي عاءح٠ال دعع

اإلشارة أسماء

جايزة الغالمين هوألء منحت

 ضمير وهي التحرفة دات؛ أهرصا١٢ التكون، على مبنى مام فنز منحت:

 ٠عاءل ئع ر محن في بي' شذ

 ودلد. به منعول نقتر محزن بي مبنجا إشاره سم١ ?آلءئ

 آخره. على الظاهر؛ القته نصته وعالمة نصته في منعوته تبع-, نعت اقالمين:

 الفتح. ننوين نصبه وعالمة منعبون ئالز يه مفعون جايزة:

اتفيصان جندان هذان

 وعالمة مبتدأ روع محاذ في متى اشار اسم ذان: تنبيه حرف ه: هذان:

األذألئهدذى. رئعه

ان: مسى. ألله 'أللف رفعه وع مة نروغ خئر جئد

 مسى. ألله األبف رنعه وعالمة روعه في منعوقه كع حقيقى نعت نحلصالز:

 جمي  شنر ٠اقوحب يلنن عتى رسمت

 وهزي المتحرفة بات؛ $دعايه التكون، على مبنيا ماز فنز رسمت:

 ٠فاءذ رئع محزن في تئ شب صمن

كرون. نم جر محن في مئئ ذة٠)ظ نم تلك:

 الظاهرهرآخره. هلجذهااكئذه٠جرروءاذع قنتتعمنعرتهفي :۶اللذ

: علىآخره. الظاهبر؛ الفلحة نعبه وع مة منصوب، به مفعون شلر
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بأآلع ,اسراب القواعد فج

 الق. قنوين نعبه وعالمة نعبه في منعوته قع حقيقى نغت جمي :

ت  فق هذه قرأت

ظرف فيه مفعول

ذمان
دعت له مفعول

ضعمعر الفاعل
ح١ .آد ماض فعل

ب  كق نذه قرم
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,اآللواب القواد في اساد

ج-

والممدود والمقصور المنقوص االسم

سعر لوطئ١ شدقى في شرفتًا

 وهي المتحرفة بالتائ $ئمابه الردون، على ملئ ه ماض فعر شارفتًا:

 ٠فاءر رئع محر في مئ شر ضمن

جر- حرفًا بي:
 األبف- على ششًارة 'نكرن جره وع مة مجرور ٢اس اشدقى:

 إعرايه- في منعوته تع حقيقى قثتًا؛ الوطئ:

 آده. على لئاهر؛١ د؛—؛لك جذه وع مة مجرور ر٠ا الفرن

٠الماء امًايذمال في اقهيدوا

 $ئصاله الخنة األفعال لر ألئه اللون حذ"ف على ملئ أنر ظر اقصدوا:

 فاعر. رئع محر ني نلصاى خمير وهي الجماعة يواو

'لنكون- عني مبئ جر حرف ني:

مه مجرور زر تالو:٠اشذ  وهو آخره، عز لغئاهرذ١ 'لكنرة جرو وع

نضالى.

 آخره. عتى الغئا>عرة ذر؛٠الك جره وع مة مجرور إايه ن نط اؤتاو:

شًا أحي ضربت

وهي المتحرفة يانا، $ئمابه اتكون، على ملئ مام ظر صرتًا:

ى-٠فاء رئع محر في منئ شر ضمن
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يكع راب٠ا«اال ه٠ا٠فوات عاءه٠ال١!يدع

 وهو المحن اسعال ظهورها من المايع بالغثحة معصوب به مفعون أحي:

الثه. نضاف جر محن فى نعصفى ضمير المتكدر ياء نضاف

مة معصوب ائنعللؤر المنعولز قايب خصًا؛ التح. تنوين نصبه ذع

ل٠المتهك المحاميعن يدايع د-

مجرون بنز جر ظرفن مرفع فاتل مضارع فعل

'نتهم ا
فنثامي يدج
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^اإلعراب القواعد فييالمماعد

الصرف من الممنوع

محدود؛ يدراهم انبضاعة انئئاذ سع

 آخره. على الظاهرة يالتة مرفوع نضارع فنن سع:

 .آخره على لظاهرة١ حه٠الغئ روعو وع مة ,۶ مرفو ٠فاءل قبثاً$ا١

آخره. خلى الظاهرة انتحن نصبه وألمة ب، منعة يه مفعون البضاعة:
ثمء » ه ثم

جر- حرى د:
 مرع مشرع اسم $ده انكلرة النابيهإعزز يانتحة مجرور ر رس. دراهيم:

العرفتم.

إعرابه. في منعونه تبع حقيقى نمت تحدود؛:

ترني يعني برب قر,اذة

 زالناء كة التحر يالنا؛ $ئصاله النكون، على مننى مام فئن كتكتت:

 فاخذ. محنرفع في منئ تنعبن ضمير' التحر-فه

 ٠اخره خلى 'لظاهرة انتحه نعبه وع مة ب، ملصه يه مفدعو؛ رساقن:

 رث مشوع ظن ألل 'نكترة عن لذائذة1 ذثئحة1ي مجرور رتج رسب:

العرف.

'نكتر,- عر ني م رذ د:

 مغان. وهر آخره على الظاهرة انكرة ره وع مة مجرور اسم مديلر:

مرى مترع امم ألنه ائكلرة عزز النائبة يالتحة ر ٠مجر النه تضاف مرلتثذ:
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العرف.

 الحذزهرة'حمراء ساع ج-

 التح. طئى مبيي ماص فنا اساع:

آخره. عئى الظاهرة العتنه رئعه وط مة مرفوع فاعل الراجن:

التح. قنوين غبه وعالمه ملعوب، به منعولة زهرة:

مة نعنبه ني جعوط بع حقيقي نعت ائ حمر  طئى الظاهرة التحه غبه وط

آخره.

عادأل حيقن عمر نمان د-

،
محققى نعت ل

منصون خرهنا مرفوع اسمها فشى ناسح

عادأل حلفة عمر نماه
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•. ••
يراب8وا القوايد في أسايد

ج-

الخمسة األسماء

الثوفى في أبالن صادغت

وهي التحرفة بالتاءح $ئعابه الثكون، على مئني ماض فعن صاتًا:

٠فاءل رئع محن في مننى شذ ضهير'

 وهو الخة األسنا؛ من ألئه األلفًا نعته وآلمة نعوب، يه مفعوبًا أبا:

ذغافًا.

بيه. نفعًا جر محن في متئ سذسصذ

جح. حذفًا في:
 ٠اخرد على ٠'الفئاهرة مجرورباللترة امم السوق:

 ,لححينة الثًاتم ذو وهنن

'ئفتح. على يمكي شي فنن وعتن:

مة مرفوع فاعن ذو:  .نفاذ وهو لخمة األمتما؛ من ألته’ الواو روعه وغ

مة مدرون ؤيه ئغافًا 'لستم: الغئاهر؛ءئىآخر.ه. !للتن؛ ه -دن وع

ايه- إعر في منعوقه قع حقيقى نعتًا التحين؛:

أبة بى أحسس

ألت. تقديره متير ضمحر والغاعن التكون، على مبنى مره  بنن أحسني:

جر. حرفًا بى:

 معتان وهو ،لخنة ا األسننا؛ هحن 'ألتع الباع جذن وآلمة مجرور 1 اس. أبيلن:

إذه. واذكافًاضمذشتذمتئفيمحذجذ'ذضاذ

2٦٢ل



ب ' -

حنة أحالق ١خ نحتد كان

حقيقى نعت اله مضاف
 منصأل خدرها

لتضاف
مرفوع اسمها فعلى ناسخ

ام ا

حسنة أخ ق ة كحتت كان
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,*اإلعراب القواعد فل المعاعد

االلة اسم

أجه ممنأة لتوس

مة مرفوع، مبتدأ ن:٠المؤ  ٠ آخره عتى ا!غئاهر؛ 'لعقئتة رفعه وع

 نغاف. وهو .٠٥آخر عتى الظاهره الكتنة رفعه ون مة مرفوغ خبره مزراة:

 وهو الحتة أل'متماءا من ألفه الياء جره وء$مة ر 4 مجر إلته ف فغا أخيه:

 صمحاحجذكضائإيئ.٠وتشاقتيتىئ،والهاتلاكض

داد٠اذ ؤلى ثاج١ق ئترة٠الز

$مة مرفوع، مبتد؛ تترة:٠اب  آخره. عتى لغئاهر؛١ ؛لنئة رفعه وء

 حئمثر والفاعبل آخره عثى ة الفئاهر يالغتتة مرفوع ۶ نضار فعن قتاج:

بة'فيمحإذرفعخذالتتتدإ.٠لحتترتذديرذهيوالجةالغ

جر. حرف إلى:

 .آخره نلى الطامرة الكمرة جره وعالمة مجرور اسوم الهتناد:

ميزاته٠ اإلاًسان عنن

 مغاف. وهو احره. عتى ة الفئاهر النتة رفعه ء$مة و ،۶ مرفو مبتدأ عثن:

 عتىآخره. الفئاهر؛ النتر؛ جره وء$مة مجرور إلئه نغاف اإلنسان:

 نفاذ وهو . آخره عتى الفئاهر؛ النتة رفعه ولح مة ٠۶ مرفو ه خبر ميزانه:

له. والها؛ضمذذئصذسىفيمحذجرذضا
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يكو لءراب٠,ا

'لتلوي العئا.ض حى٠للموصول اذيهلذذ أسنين . د

نعت مل /ج ومجرور جار جارومجرور به مفعول
ضهدر الغاعل

معئتر
مضارع فعل

!نتلوي ألم .!لى لئوصول فحك تا يره رقد أسنمن
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,ا؟م|ب- أفواد فع ,الساد رمتم

واضغان الذمائ اسما

'ضوء مجرى في نجين أل

جرم. و ض حو أل:

ما مجزوم، نضارع فنن دجين:  نتر خمين الفاعل و السكون جزمه وع

 أنت'. ض'؛

.٠بي:حرهفًاجر

مة مجرور اسم مجرى:  مغان. وهو عزآخره الظاهر؛ الكظر؛ جره وع

 الكذر'ة. جره وألنة مجرور، ذضافًاإتم اضوتم:

 'لحتم موسم في نكن لذاس١ قنبًا

 عزآخره. الظامرة يالفظة مرفوع نفارع فنن يقمد:

 آخره. عز الظاهر؛ الفظة رئعه وعالمة مرفوع فاعن الناس:

 آخر. عز الظاهر؛ الفتحة نمه وع مة ب، معو به مفعون نكن:

 يم:تممجروروء$مة'جرهاذكًار؛الظاهر؛ءزآخرهوذوذغاهمًا.

 عزآخره. الظاهر؛ الكذذ جره وء$مة مجرور إتم نغاف انجح:

النوام نجين زرت

 فمحن وهي دة المتحر يالنام $ئصاله الظون، على مبى ماخر فنن زرت:

فمذ. رئع محن ني منى شذ

نفافًا. وهه ه ~د على ة لظاهبرا بالفتحة مشوب به مفعون نجين:
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داإلعراب القواعد في )الناعد

.خرزه ا على الغليهر؛ الكتره جذه وت مة مذرور إيه نضاف النواب^؛

حي قو وتفعذ قعذب تذش عحكه د-

ه٦حك.اةأاآل
 معطوف اسم

ف شقعا
عطف حرف لده ا ف مضا  مرفئ خبر

مضاف م م
مرفوع معتدا

الوز تنبعن
و ؤعذب١ توهين تكئ
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^اإلدراب القواصد فج المعاهد وتع٦ر

التفضيل اسم

حواتها صغرى تلى

 األبف. علوج ائمعدره الحئه رشه وع مه مرفوع، مبتدا ت نيلى،

 وهو األبف على النثدرن الفطة رئعه وعالمة مرفوع خبره مغرى:

لتفاف.

 هب ٠ آخره على الفئاهر؛ الكلر؛ جرأه وء$مة مجرور إقئه مغاف بهتا:أخو

 مئذيرمجذحضئن.٦ئه؛عمحتص؛شذو

شًا ثثواتات١اذ أطونًا قة١الرر
مة مرفوع، مبتدا الرراقة: ه. اض عنى الفئاهر؛ الطئة رنوه وع

 فًا. نغث آخرهوذو عر لطاهر؛١ 'طئة رشه وع مة مرفوغ ه خبر أطونًا:

آخره. ظى الفئاهر؛ الكر؛ جره وء$مة مجرور إقئه مضافًا الجئواذت:

. الغط ين قنه نصبه وظالمه منعوب )ملجوظ( قمييز شًا.'

اتذدان٠لتل ج- مطًاشز

 اخره. ظى الفئاهر؛ الفلحة خبه وءألمة منصوب امطها :المعرب

: مة مرفوع خبره أجمز  مغان. هه ه آخره عز ن الفئاهر خطة’ا رشه وع

آخره. عز الظاهر؛ الكلر'؛ جرو وء$مة مجرور إقئه مغاف انئئدان:
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0و^اإلعراد القواعد فج
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ح^||٠هءرابض١0 اءد٠اؤت في الهماءح يرع المؤولة والجملة المضارع نعسبن ٠

شى يقذرك' نبًا ر ا أ-

أنتًا. تمديذه ٢ح ضجن وصتته نوالئك ض مجى ذ١ذاقمم أحر فئل كوذت

ق. توذ نعكه ءألمثوشوئ ركان حثمًا:

التيح. فحء ء١الف ن:

 وعالمة اداة فا؛ بعد جوبًا و منرة يأن نعوب نقارح فحن يقدرلثن:

 'خب ’محز في مبيى شل ضمير والكاف عرآخره ألظاهرة التث نحيه

مقدم. به مفعون

 عنىآخر؛ الظاهرة الفحث روعه وء$مة مرفوغ فاعينمؤحك الفاس:

معطوف. اسم ربح محن في الحؤول' والمنذر

 لحجاة١ وطلبن ۶الحو في تفرطن أل - ب

جزم- ضو حد أل:

 نحمير واقفاعن الحكون، جزمه وء$مة يا$، مجزوم مضارع فعن تفرطًا:

. انت يره كاي مستتر

اذكترةالظاهرةءلىآحره. جوه وئ مجروذ ضغ غ

المعحة. واو و:

 عالمة و المعحة، واو بعد بًا وجه مضمرة يأن نعوب مضارع فعل قهللجًا:

أدت. نقديره ستدر نمير والغاعيل آخره عز ألظاهرة ألتث نعيه

278



٢ ؟اسراب القواد قي -اضاد

مة •صوب، م به مفعول انجاة: اخره عنى الظاهره ائنتتحه نصته وع

معطول. اسم رفع محا في المؤول روالمعد

مدينتك بتظاذة/ ئعتيي أن عبك - ج

 في مبنى متصاب فمير وانكذف الثكون عنى مبى جر حرف ض علئلث:

 خبر ردح محن في والمغرور لجار١ من 'لفتة وبه مجرور أج جرأ تحل

حرذنصرومصد. :’أن

مة يأن منصوب خ مفار فنل ثعتيي:  آخره على الظاهرة التحة به وع

 محن في والفعل أن مبن النوذن والمعدر أت ه تقدير متر فمثر الفاعل و

سدم. رنم
دآبحرذجريىءلىالكذ.

 نضاف. وهو آخره على الظاهر ؛لكنرة جره وع مه مجرور سإ١ قظاؤةا:

 وهو آخره على الظًاهرة ؛تفترة جره وع مة مذرون ٠إلئه ذغافًا تديين:

ايه. نغاف جر محاذ في مليى نئعبل ضمتن والكاف نضاف

نتأدن حتى شرز بيوت ندحل آل د.

وجر. نهي حرن أل:

ضمن والغاعن الثكون، جزمه وع مة ب ، مجزوم نضارع ظل ندحل:
/ ٠وم، ٠/١٠/٥ م

. نت ا تقديره مستتر
نغاف. وهو آخره على الظاهرة يائتحة منصوب ع لذمفعو بيوت:
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^اإلعراب القواعد في اساعد

مة جرور )لثه ذهتاق فاس:  ٠اخره خنى لثئاهر؛١ 'لكسرة جراه وع

وناية. تعنب حرف حتى:

:  نعثه ء$مة ٠ حتى، يعد جوبًا و مضمرة يأن منصوب" فغزذيفارع دسسًادد

 والمصدر أنت. قنديرة نتقر لتبر وانماعئ آخره حلى الطاهر؛ ائشقة
سم'مجرور جرأ محن في لذؤول'١

حيا-يي في أنجح ٠أن أض

ده مفعول
مضاف

الته٠

جار
ذمجرور

الفاعل
ضعمدر

مستتر

فعل
نضارع

معصونS* او

حرفًا

دصدا
ومصدر

الفاعل
ضهدر

مسعر

مضارع فعل

 ألتصدر
 مرح لموو$١

ألونتله

حتان في
قعدن؛

آ'
أنجح أن

قدير؛

أئ
لقش

ي
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^اإلعراب القواعد في !اساعد الفرطية والجملة المضارع جذم ٠

 شمتن سيلثًا ر د في حهاوه زن - أ

. شرط حرف إن: وجز
 شرط فعن وهو اتكون، جزمه وعالمة يأن، مجزوم نفارزن فعن قهاون:

اتتًا. تغدير'؛ ذكذننتتئ١والغاء

 وهو آخره ننى الظاهرة الكنرة جره وعالمة مجرور امر دراسيلثًا:

إته. نفافًا الكاف و مغاف

 جواب وهو اتكون جزمه وعالمة يأن، مجزوم نفارخ فئل شنن:

.أنت ه تثدير متير خمير و'لغاءا حذ لتثر ١

جزاءه تنئ انثقراء ض يتصدق من .ب

 ونوفعنسرطز شتكون، جرمه تذىذذذغائمجزضذذ،وء$

. هو ثعديره منتتر ض; ١والغاء

 اخره. عتى الظاهرة الكنرة جره وعالمة مجرور اسه انعقراء:

 وهو 'لظة حنذفذحرف جرمه يمنوألمه مجزو؛ فذذذغًار قلن:

 هو. تقديره متتر فمير والغاعبل الثنرط جواب

ولمو لظاهرةعرآخره،١ ق' خنبه وع مه منعون يه مفنعون جزا،'ة:
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، 7

**اإلعراب القواد فئج المعاد و

ج-

إيه. نى تصح جر محزن ني تني شذ ضمير' وني؛ شافًا،

شةودغر'لرتكذ
 ٠الرمايةر فك٠الظر ض غب محزن في مغبى٢جاز شرط ني مثى:

 شرط ونوفنن 'قعثة حراف حذاذ جزامه وع مه مجزو فننذضًارغ م:

أني. تئديره شر ’ضمير ذغاءذ١و

 آخره. على الطاهرة الفتحة نصبه و$مة منصوب يه مفعون التثن:

 التردط جواب وهو التكون جزمه وع مة مجزوم مضارع بنن أمابر:

تا. ننديرة شر ضمن وصبن

 معحذنيجر،واذكانيضمذشصذمتىفيمحذجرسذا نعك':

محرور-
لذتذ١ ثشرق ذئًا و خرجت

 وهي انتحرني يان؛ $ئصابه التكون، على مبتى مام فنل خرجت:

 فاءاذ. ذؤع محن في هتى شذ ضمن

 ريد. حذف و:

وتني جرم داة ن:

مة مجزوم مضارع فنن تشرق:  التكون. جزمه وع

ن. لز على الطاهرة بالفته ج مرفو فاعن النتن:
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زتمكتع ^اإليراب القواد فبي المعاد

انحيا؛ في ئئجح والديلثًا لعل ان - ه

- •«
اسم

مجرور
جر حرى

الفاعل
ضعمعر

مستغر

فعل
الجواب

مضاف د م

؛ته

 به مفعول
مضاف ت م

الفاعل
ضعمعر
مستتر

الشرط فعل

اداة
رهل٠ش

وجرم

ذحياة١ ني
تمدذه

أنتًا
تنخ اه: والد

يره ثعد
بض ن1
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؟اإلعراب القواعد قي

النسب

نخي ساألت’الر اإلظالم'آخر

 آخره. نلى الظاهر؛ التئه روعه وط مة مرفوع، مبتدأ اإلسالم:

مة مرفوع خبره آخر:  مغاف. وهو آخر خر الظاهر؛ الفظة رنعه وخ

 آخره. خر الظاهر؛ انظرن جره وخالمة مجرور إته مغاف الرسا$ت^:

ايه.إعر ني منعوقه ل حقيقي نعت الظماوئر:

دن.يغز ؛با

 ضمنو وائفاعيإ آخره عز الظاهرة يالفظة مرفوع مفارع فعن أحب:
 وو،/ ي/ه /٠ و

. نا ا تقديره مستبر

 آخره. عز الظاهرة الفتحة نعبه وع مة متصوب، به مفعون التون:

الظاهرة الفتحة نعلبه وعالمة نعبه لى منعوقه تبع حقيقي نعتًا الزثدحي:

آخره. على

ا.ذيذابئر مدرسه نرب أتكرى

فمثر والفاحا آخره على الظاهرة يالفظة وفوع نضارع فنل أسننن:
،ء دو ٥/١, /٠ و

انا. تقديره مستبر

 عز الظاهر؛ انفتحة غبه ء$مة و ب، مشو مكان رف فيه مفعون ثرب:

نغاف. وهو آخر

 ذغائإزمجروذوءا$مةجرهاذكةرذالظاهر؛ءلىآحر,ه. نذرظر:

ايه. إعر ني قه منعه ظ حقيقى نعت انة:نينا
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؟'!اعراب؛.'د القواعد نبي

ه طموحة ية٠التذ المذ

مر'فئ خذ
„ -ء-
حقيقى نعت مرفوع معترا

طموحة شترنة درم؛

285



اآلماب^١ القواد في ه ن، يدح٠ى

الفهرس

المنحة الموضوع
5 الحرف - الفعل - ا$سم المفيدة الحملة
9 به والمفعول الفاعل الفعلية الحملة

13 والمتعدى الالزم الفعلية: الجعلة
15 للمحهول الدناء
18 المعتل والفعل الصحيح الفعل
21 والمتصرف الحامد
24 والمزيد المحرد
27 األفعال في والبناء اإلعراب
30 الخمسة األفعال
33 والخدر المدتدأ :ا$سمدة الحملة
36 وأخواتها كان
39 وأخواتها إن
42 وأخواتها ظن
46 وأخواتها كاد
49 للجنس النافية $
52 وبناؤه ا$سم إعراى
55 والمؤنث المذكر
58 والحمع والمثنى المغرد
61 المطلق المفعول
64 ألحله المفعول
CT معه المفعول
70 المكان وظرف الزمان ظرف فيه: المفعول
74 الئالش الممدر
76 الثالثى غدر المصدر
79 الحالية والجعلة الحال
82 المبالغة وصيغ الفاعل اسم
85 والمفعول الفاعل اسما
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دو ؤاب٠ااا٠ ٠٠ا٠اع فبي اساعهع 'جة .|ب'ل

الفهرس

المعغحة الموضوع
88 الغاعل سمدا لمعثدهةا لحعفةا
91 لتمددزا
94 العدد تمييز
98 المستثنى

102 المنادى
105 العطن
109 البدل
112 التوكد
115 النعت
117 الجر حروف
121 اإلضافة
124 والمعرفة النكرة
127 لمتمعل ول المستتر لضعمدر 1
131 لموصولا $سما
134 ا$ستفهام أسماء
137 ا$خارة أسماء
140 والممدود المقصور المنقوص، ا$سم
144 الصرف من الممنوع ا$سم
147 ء لخمسة ا ء سما $ ا
149 اآللة اسم
152 والمكان الزمان اسما
155 التفضعدل اسم
158 المؤولة والحملة المضارع نصى
162 الشرطعة والحملة المضارع حزم
167 النسى
171 اإلعراب في شاذة كلمات
181 األفعال أسماء
185 ا$عران لتمارين الصحيحة األحوبة
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